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WYKAZ SKRÓTÓW I TERMINOLOGII UŻYTEJ W RAPORCIE 

Beneficjent – projektodawca; podmiot (lub jego departament) z wyłączeniem osób 

fizycznych. 

BUR - Baza Usług Rozwojowych 

CKZ – Centrum Kompetencji Zawodowych 

CWUZ - Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 

MCDN – Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

NPS - Net Promoter Score 

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

RPO WM 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

SL2014 – aplikacja główna Centralnego systemu teleinformatycznego 

SPInKa - Szkolny Punkt Informacji i Kariery 

SzOOP RPO WM 2014-2020 – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

TIK - Technologie Informacyjno-Komunikacyjne 

Uczestnik projektów – ostateczny odbiorca wsparcia w ramach projektów z 10 Osi 

RPO WM 2014-2020, realizowanych przez beneficjentów bezpośrednio lub za 

pośrednictwem wpieranych instytucji. W zależności od poddziałania są to: uczniowie 

(przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

zawodowych, ze specjalnymi potrzebami, w tym w szczególności z 

niepełnosprawnościami), nauczyciele (analogicznych placówek), szkoły (w tym 

szkoły specjalne przysposabiające do pracy), opiekunowie i rodzice młodzieży 

wspieranych szkół, osoby dorosłe chcące podnieść swoje kompetencje zawodowe 

(w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 r. ż. oraz osoby z niskimi 

kwalifikacjami). 

Wspierana instytucja – podmiot objęty wsparciem w ramach projektów 10 Osi RPO 

WM 2014-2020 realizowanych przez beneficjentów; szkoły, przedszkola oraz inne 

placówki systemu oświaty. 
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1.  WSTĘP 

1.1. Cele badania 

Badanie ewaluacyjne pn. Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi priorytetowej RPO 

WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców Małopolski (w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) realizowane było na zlecenie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem głównym badania była: 

 ocena działań podejmowanych w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 

na rzecz edukacji w regionie, w tym w zakresie wsparcia osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami. 

Zamawiający sprecyzował przedmiot badania poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

 ocena wpływu działań w zakresie 10. osi priorytetowej na wzrost liczby trwałych 

miejsc edukacji przedszkolnej oraz na rozszerzenie oferty dodatkowej placówek 

wychowania; 

 ocena wpływu działań na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty 

edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem, 

w szczególności szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. 

 ocena wpływu działań podjętych w ramach zrealizowanych projektów na wzrost 

kompetencji i właściwych postaw u uczniów, kluczowych z puntu widzenia 

wymagań niezbędnych na rynku pracy. 

 ocena wpływu interwencji na podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w 

szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. 

 analiza, w jakim stopniu wsparte projekty wpłynęły na poprawę efektywności 

kształcenia zawodowego oraz czy w wyniku ich realizacji zwiększyły się szanse na 

zatrudnienie dla uczniów kształcących się w szkołach zawodowych. Ocena sieci 

CKZ powstałych w ramach projektów oraz działań doradztwa zawodowego 

realizowanego w ramach wspartych projektów.  

 sformułowanie rekomendacji o typach wparcia, które powinny być realizowane lub 

kontynuowane w przyszłej perspektywie finansowej, biorąc pod uwagę faktyczne 

i planowane potrzeby Małopolski w zakresie edukacji.  

 sformułowanie rekomendacji, w jaki sposób w obszarze edukacji należy wspierać 

osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami i jakie działania 
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powinny być podejmowane, aby edukacja w regionie miała charakter bardziej 

włączający i pozbawiona była barier w dostępie. 

Niniejsze badanie miało stanowić podsumowanie kompleksowej oceny wsparcia 

udzielonego w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, pod kątem rozwoju 

kapitału intelektualnego mieszkańców oraz dostępu do wysokiej jakości usług 

edukacyjnych. 

Zakres tematyczny odzwierciedlał 2 obszary badawcze: 

 

 

1.2. Przebieg badania i ograniczenia 

Badanie zrealizowano w terminie styczeń – czerwiec 2020 r. przez firmę Danae Sp. z 

o.o.  

Podkreślić należy zaistnienie pewnych faktów stanowiących ograniczenia nie tylko 

w realizacji badania, ale także w analizie i interpretacji jego wyników: 

 Sytuacja w kraju w związku z pandemią COVID-19. Pierwotnie zakładano realizację 

badania w większości technikami face-to-face. Z uwagi na wprowadzone 

ograniczenie w funkcjonowaniu firm i instytucji, m.in. szkół i placówek oświatowych, 

zdecydowana większość działań w projekcie badawczym odbyła się z użyciem 

technik w trybie online lub telefonicznie. Społeczna kwarantanna wydłużyła także 

okres realizacji badania. Z powodu zamknięcia instytucji oświatowych respondenci 

instytucjonalni byli trudniej dostępni. Z kolei niektórzy uczestnicy musieli na czas 

określony przymusowo przerwać udział w projektach, co skutkowało przebadaniem 

mniejszej liczby osób, które zakończyły udział w projektach i które mogły ocenić 

z perspektywy czasu efekty udzielonego wsparcia. 
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 Realizacja projektów w toku. Niezależnie od pandemii, sporo projektów już wyjściowo 

było we wstępnej fazie realizacji. Projekt, którego dotyczyła ankieta w badaniu 

ilościowym ukończyło 43% beneficjentów oraz 52% objętych wsparciem instytucji. 

Powodowało to ograniczenia w zbadaniu wszystkich aspektów omawianej 

interwencji, z efektywnością i trwałością działań włącznie. 

 

 Reforma systemu oświaty z 2017 r. Efekt reformy implikuje dla badania pewne 

ograniczenia w analizie wyników. Zmiana struktury szkolnictwa powoduje, że nie 

można porównywać wyników badań w obrębie tych samych typów szkół. Ponadto 

skutki reformy stanowią dodatkowe tło dla wpływu interwencji na edukację. 

Przekształcenia struktur szkolnych powodowały trudności w rekrutacji instytucji 

oświatowych do badania. Informacje o wspartych instytucjach, które rozpoczęły 

realizację projektu przed reformą zdezaktualizowały się w wyniku przekształceń szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W przypadku projektów już zakończonych 

sami pracownicy nowych jednostek mieli trudności z identyfikacją osób, które 

zajmowały się projektem w „starej” szkole i które w związku z tym mogłyby wziąć 

udział w niniejszym badaniu. 
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1. STRESZCZENIE 

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania pn. Ewaluacja wpływu interwencji 10 osi 

priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców 

Małopolski (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) zrealizowanego na 

zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Badanie 

zrealizowano przy użyciu kilku technik badawczych: analizy desk research, studium 

przypadku, warsztatu ewaluacyjnego, badania ilościowego (CAWI, CATI) oraz 

badania jakościowego (IDI, TDI, FGI).  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegółowa analiza wsparcia 

udzielonego w latach 2014-2020 w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM. Oś „WIEDZA 

I KOMPETENCJE” jest jedną z 13. osi, której głównym celem był rozwój kapitału 

intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania silnej pozycji regionu.  

Na dzień 16.03.2020 r. w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 podpisano 

477 umów. Umowy realizowało 217 beneficjentów przy wsparciu i pośrednictwie 878 

instytucji. W rezultacie ponad 150 tys. mieszkańców Małopolski skorzystało ze 

wsparcia funduszy unijnych w obszarze edukacji. Finansowanie odbywało się z 

wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

10 Oś składa się z trzech działań, które łącznie obejmują dziewięć poddziałań. Na 

potrzeby raportu podzielono je na cztery główne obszary: 

 Edukacja przedszkolna (poddziałanie 10.1.1, 10.1.2), 

 Kształcenie ogólne (poddziałanie 10.1.3-10.1.5), 

 Kształcenie zawodowe uczniów (10.2.1-10.2.3), 

 Kształcenie osób dorosłych (10.2.4, 10.3). 

Ocena działań podjętych w trakcie interwencji została dokonana z wykorzystaniem 

pięciu kryteriów ewaluacyjnych: trafności, skuteczności, efektywności, użyteczności 

i trwałości. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż podjęte 

działania spełniają wszystkie te kryteria.  

Projekty realizowane w ramach 10 osi w dużej mierze odpowiadają na potrzeby 

ostatecznych odbiorców, a więc spełniają kryterium TRAFNOŚCI. W szczególności 

badani pozytywnie oceniali projekty z obszaru edukacji przedszkolnej oraz 
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kształcenia osób dorosłych. W opinii uczestników projekty były realizowane przez 

osoby kompetentne, a udział we wsparciu był dla nich rozwijający i przyniósł im dużo 

dobrego. Według większości ostatecznych odbiorców wsparcia projekt był spójną 

całością, jednocześnie co czwarty zasygnalizował, iż niektóre elementy wsparcia 

były niepotrzebne. Projekty na ogół spełniły oczekiwania ostatecznych odbiorców, 

jednak część z nich przyznaje, że projekt spełnił tylko część potrzeb w obszarze, 

którego dotyczył. Warto dodać, iż przeważająca część uczestników wykazuje 

skłonność do polecenia innym osobom udziału w przedmiotowych projektach, co 

świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług. Również zdaniem przedstawicieli 

instytucji i beneficjentów projekty realizowane w ramach 10 osi priorytetowej są 

adekwatne do potrzeb ostatecznych odbiorców.  

Realizacja założonych celów świadczy o SKUTECZNOŚCI udzielonego wsparcia. 

Pomimo tego, iż nie wszystkie założone w ramach 10 Osi Priorytetowej wskaźniki 

zostały zrealizowane (i ich osiągnięcie jest zagrożone), w przekonaniu przedstawicieli 

instytucji i beneficjentów główne cele poszczególnych działań zostały osiągnięte 

w dużym stopniu.  

EFEKTYWNOŚĆ, pozwala ocenić efektywność alokowanych zasobów, ustalając 

relację między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji 

w ramach 10 osi. Jak wynika z przeprowadzonego badania działania realizowane 

w trakcie projektów przyniosły oczekiwane efekty. W opinii przedstawicieli instytucji 

i beneficjentów bez wsparcia środkami z Programu lub przy niższych nakładach 

osiągnięcie efektów podobnych do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji nie 

byłoby możliwe. Co więcej, ich zdaniem RPO WM 2014-2020 był odpowiednim 

źródłem finansowania tego typu projektów, a środki zostały w pełni efektywnie 

wykorzystane. Ponadto, przedstawiciele instytucji wskazywali, że nakład ich pracy, 

w szczególności w początkowym okresie realizacji projektu, był bardzo duży jednak 

konieczny, podkreślając równocześnie ogromne korzyści z realizowanych projektów. 

Jako najbardziej efektywne oceniono wsparcia obejmujące podnoszenie 

kompetencji osób dorosłych oraz edukację przedszkolną.  

Uzyskane efekty realizowanych projektów odpowiadają na obecne wyzwania 

społeczno-gospodarcze w zakresie edukacji, można zatem uznać, iż kryterium 

UŻYTECZNOŚCI zostało spełnione. Realizowane projekty przyczyniły się do 

podniesienia poziomu nauczania oraz poprawy jakości pracy szkół. Wpłynęły także 
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na rozwój kompetencji kluczowych uczestników oraz podniesienie kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy. Co więcej przyczyniły się do zapewnienia zaplecza 

technicznego, które pozwala podnosić kompetencje, jak również edukować 

w formie zdalnej. 

W ramach kryterium TRWAŁOŚCI ocenie podlegał czas trwania efektów udzielonego 

wsparcia. Zdaniem uczestników będzie on dłuższy niż okres trwania projektów. 

Długotrwałych rezultatów spodziewają się przede wszystkim uczestnicy projektów 

skierowanych bezpośrednio do osób dorosłych. Ponadto, przedstawiciele placówek 

oświatowych wskazywali, iż wieloletnie efekty są widoczne w wyniku wsparcia 

w postaci podnoszenia kompetencji nauczycieli oraz wyposażenia szkół w pomoce 

dydaktyczne.  

Edukacja przedszkolna 

Podziałania, które wspierają edukacje przedszkolną to 10.1.1. (Wychowanie 

przedszkolne – ZIT) oraz 10.1.2. (Wychowanie przedszkolne – SPR). Projekty realizowało 

125 beneficjentów przy wsparciu i pośrednictwie 163 instytucji. W rezultacie ze 

wsparcia skorzystało 7750 uczestników. Wsparcie było skierowane przede wszystkich 

do przedszkoli (w formie doposażenia oraz dofinansowania miejsca wychowania 

przedszkolnego) oraz dzieci uczęszczających do tych placówek (zwykle w postaci 

zajęć dodatkowych), a pośrednio także do nauczycieli (rozwój ich kompetencji 

i umiejętności zawodowych).  

Celem tych poddziałań było zwiększenie miejsc edukacji przedszkolnej oraz 

rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego. Pomimo 

tego, iż realizacja założonych wskaźników jest zagrożona i zapewne nie uda się ich 

osiągnąć w zakładanym czasie (problem wydaje się wynikać ze zbyt wygórowanych 

założeń projektów), według przedstawicieli instytucji i beneficjentów założone cele 

zostały zrealizowane w bardzo dużym stopniu.  

Ze skuteczności realizacji projektów wynikają bezpośrednio ich efekty. 

Przedstawiciele instytucji podkreślali, iż wszelkie pomoce dydaktyczne i zajęcia 

dodatkowe dla tak małych dzieci mogą przynieść bardzo widoczne rezultaty. 

Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które 
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dzięki wsparciu z funduszy europejskich mają możliwość na wyrównanie szans 

edukacyjnych. 

Wychowanie przedszkolne było wspierane już od poprzedniej perspektywy 

finansowej, od tego czasu obserwuje się stały wzrost liczby przedszkoli. Dzięki 

dotychczasowemu wsparciu, brak miejsc w przedszkolach nie jest już tak naglącym 

problemem jak był kilka lat wstecz.  

Zasadne jest kontynuowanie wsparcia w zakresie wychowania przedszkolnego, 

jednak założenia powinny uwzględniać w sposób zindywidualizowany lokalne 

potrzeby w zakresie dostępności do miejsc edukacji przedszkolnej. Jednocześnie 

podkreślić należy, że w regionie identyfikuje się niewystarczający stopień 

przystosowania miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Ponadto, w świetle korzyści, jakie 

niesie za sobą posyłanie dzieci do przedszkoli, zasadne wydaje się podejmowanie 

działań na rzecz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie. 

Kształcenie ogólne 

Poddziałania, które wspierają edukację w szkołach prowadzących kształcenie 

ogólne to 10.1.3 (Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), 10.1.4 

(Małopolska Chmura Edukacyjna) oraz 10.1.5 (Wsparcie uczniów zdolnych). Projekty 

realizowało 130 beneficjentów przy pośrednictwie 603 Instytucji. W tych trzech 

poddziałaniach wzięło udział łącznie 63 659 osób, co stanowi aż 41% wszystkich 

uczestników 10 osi priorytetowej. Głównymi grupami docelowymi w tym obszarze 

były szkoły - podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, ich uczniowie oraz 

kadra pedagogiczna. Szkoły najczęściej otrzymały wsparcie w formie doposażenia 

placówek (także w sprzęt TIK), uczniowie w postaci zajęć dodatkowych oraz 

w przypadku poddziałania 10.1.5 - stypendium, natomiast nauczycielom 

umożliwiono podnoszenie kompetencji zawodowych. 

Główne cele poddziałań, czyli podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz 

właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia 

w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach według podmiotów 

zaangażowanych w ich realizację zostały osiągnięte w dużym stopniu. Co więcej, 
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większość wskaźników osiągnęła założone wartości. Zagrożone są jedynie te 

obejmujące liczbę nauczycieli objętych wsparciem. 

Udział w projektach w obszarze edukacji ogólnej wpłynął na podniesienie 

kompetencji kluczowych uczniów, z perspektyw ostatecznych odbiorców wsparcia 

przede wszystkim na umiejętność uczenia się, kompetencje matematyczne 

i naukowo-techniczne oraz kompetencje informatyczne. 

W efekcie realizacji projektów w szkołach wzrósł poziom nauczania, rozszerzono 

ofertę edukacyjną, a jakość pracy jest widocznie wyższa. Dotyczy do także 

projektów skierowanych do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali 

regionu, które szczególnie dużo zyskały w efekcie realizacji projektów.  

Wsparcie udzielane w ramach projektu wpłynęło również na wyrównanie szans 

edukacyjnych uczestników tych działań, dotyczy to także uczniów kształcących się 

na obszarach wiejskich czy terenach o ograniczonej dostępności. Ponadto nastąpiła 

indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. 

Reformy struktury szkolnictwa wpływają na sposób realizacji działań edukacyjnych 

w całym regionie. Wciąż identyfikowane są bardzo duże potrzeby w obszarze 

edukacji ogólnej i zasadne jest kontynuowanie udzielanego wsparcia, zwłaszcza 

w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Nowym kierunkiem, jaki należałoby wspierać w nowym okresie programowania jest 

edukacja zdalna. 

Kształcenie zawodowe uczniów 

W ramach 10 Osi RPO WM kształceniu zawodowemu uczniów dedykowane były trzy 

poddziałania: 10.2.1 (Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT), 10.2.2 (Kształcenie 

zawodowe uczniów – SPR) oraz 10.2.3 (Koordynacja kształcenia zawodowego 

uczniów). Projekty realizowało 32 beneficjentów przy pośrednictwie 849 Instytucji. 

W rezultacie ze wsparcia skorzystało 62 273 uczestników. Projekty były skierowane 

głównie do uczniów gimnazjów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

i ustawiczne. Udzielane im wsparcie obejmowało przede wszystkim doradztwo 

edukacyjno-zawodowe (w przypadku 10.2.3) oraz szkolenia i kursy (10.2.1, 10.2.2). Ze 

wsparcia skorzystały jednak także szkoły (w postaci doposażenia) oraz nauczyciele 

(w zakresie doskonalenia zawodowego). 
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Chociaż nie wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte, w opinii przedstawicieli 

Instytucji i Beneficjentów założone w projekcie cele tj. zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych oraz poprawa 

efektywności kształcenia zawodowego zostały zrealizowane w bardzo dużym 

stopniu.  

W efekcie realizowanych projektów, zmieniła się sytuacja uczniów i absolwentów 

szkół kształcenia zawodowego na ryku pracy. Uczniowie są bardziej skłonni do 

kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia, dodatkowo mają większe szanse 

na znalezienie zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem.  

W opinii badanych wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów 

i absolwentów szkół jest obecnie odpowiednie, a jego odbiorcy oceniają je jako 

przydatne.  

W ramach założeń podziałań 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 realizacja kształcenia 

zawodowego uczniów odbywała się m.in. poprzez możliwość tworzenia i rozwijania 

Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ). Ich nadrzędnym zadaniem jest 

dostosowanie oferty edukacji do potrzeb pracodawców w regionie, także szersze 

włączenie pracodawców w proces zdobywania kwalifikacji przez uczniów, np. 

poprzez umożliwianie odbywania staży. Efekty pracy CKZ były oceniane pozytywnie. 

Praktyczna nauka zawodu realizowana bezpośrednio u pracodawcy powinna być 

istotną częścią kształcenia zawodowego. Jest to szczególnie wartościowa forma 

kształcenia, co nie raz podkreślano w badaniach. 

Sukces wparcia w ramach 10 Osi w postaci modernizacji kształcenia zawodowego 

poprzez tworzenie i rozwijanie CKZ-ów nasuwa wniosek o zasadności kontynuacji 

tego rodzaju wsparcia. Kształcenie zawodowe w realnym środowisku pracy ma 

szczególną wartość w edukacji zawodowej młodzieży. 

Kształcenie osób dorosłych 

Działania, które wspierają kształcenie osób dorosłych to 10.2.4. (Kształcenie 

zawodowe osób dorosłych) oraz 10.3. (Rozwój kompetencji i umiejętności osób 

dorosłych). Projekty te były realizowane przez WUP w Krakowie. W rezultacie ze 

wsparcia skorzystało 23 198 mieszkańców Małopolski, co stanowi 15% wszystkich 

uczestników projektów realizowanych w ramach10 osi RPO WM 2014-2020. 
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W ramach projektów uczestnicy otrzymywali wsparcie w postaci doradztwa oraz 

bonu. 

Nie można mówić jeszcze o pełnych efektach interwencji, jest to spowodowane 

wciąż trwającym procesem realizacji projektów. Jednak bez wątpienia wsparcie 

skierowane do osób dorosłych wpłynęło na podwyższenie ich kompetencji, także 

osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  Z perspektywy 

uczestników tego typu projekty są przydatne, gdy chcemy zmienić swoją sytuację na 

rynku pracy oraz wpływają na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Rozpatrując 

wartość dodaną przedmiotowych projektów, podkreślić należy, że są one jednymi 

z najlepiej ocenianych przez ostatecznych odbiorców wsparcia.  

Uczestnicy projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.2.4 i działania 10.3 

to kategoria osób zorientowanych na cel, jakim jest szybka poprawa swojej sytuacji 

zawodowej, a co za tym idzie – poprawa warunków życia. Ostateczni odbiorcy 

wsparcia z pomocą doradcy zawodowego są w stanie racjonalnie zaplanować swój 

rozwój zawodowy i podjąć ku temu odpowiednie działania. 

Omawiany instrument wsparcia należy uznać za przyczyniający się w sposób 

jednoznaczny do kształcenia osób dorosłych, w szczególności tych znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy dostrzegają wartość dodaną 

projektów i wymierny wpływ uczestnictwa w projekcie na podnoszenie kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych. Wciąż identyfikowane są jednak duże potrzeby w zakresie 

kształcenia osób dorosłych i zasadne jest kontynuowanie udzielanego wsparcia, 

jednocześnie wskazywano na potrzebę rozszerzenia grupy docelowej wsparcia 

działania 10.3. Dodatkowo, odbiorcy wsparcia zwracali uwagę na niewielką wiedzę 

w ich otoczeniu na temat możliwości uzyskania wsparcia osób dorosłych w ramach 

RPO WM 2014-2020 zasadne jest zatem zwiększenie działań promocyjnych.  

Interwencja a wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami 

Projekty realizowane w ramach Działań 10 Osi RPO WM 2014-2020 zapewniają 

dostęp osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym 

z niepełnosprawnościami), jednak tylko część z nich z założenia nakierowana jest na 

wsparcie takich osób. W ramach interwencji wspartych zostało łącznie 2996 osób 

z niepełnosprawnościami, co stanowi niecałe 2% wszystkich uczestników projektów.  
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W efekcie realizowanych projektów w obszarze edukacji przedszkolnej, 

w placówkach pojawiło się więcej dzieci ze specjalnymi potrzebami, w tym 

z niepełnosprawnościami. W ramach kształcenia ogólnego nastąpiła 

indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach. 

Natomiast działanie 10.3 obejmujące podwyższanie kompetencji osób dorosłych 

skierowane było przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – w tym 

osób z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawni uczestnicy w podobnym stopniu co 

pozostali oceniają projekty, w których uczestniczyli. Można zatem wnioskować, iż 

projekty realizowane w ramach 10 osi priorytetowej odpowiadają także na potrzeby 

niepełnosprawnych odbiorców. 

Przedstawicieli Instytucji w ostatnich latach zaobserwowali zmianę w zakresie 

wsparcia oferowanego osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności działań takich jest więcej i są lepiej dostosowane do potrzeb 

ostatecznych odbiorców. Ponadto, dostrzegają poprawę w dostępie do 

wyspecjalizowanej kadry, a także wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie 

niepełnosprawności, w tym większe zainteresowanie potrzebami takich osób. 

W dalszym ciągu identyfikuje się jednak potrzeby w zakresie wsparcia osób ze 

specjalnymi potrzebami.  
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2. SUMMARY 

This report presents the results of the study entitled Evaluation of the intervention 

impact of priority axis 10 of RPO WM1 2014-2020 on the development of intellectual 

capital of the inhabitants of Malopolska (under the European Social Fund), 

commissioned by the Marshal Office of the Malopolska Region. The study was 

carried out using several research techniques: desk research analysis, case study, 

evaluation workshop, quantitative research (CAWI, CATI) and qualitative research 

(IDI, TDI, FGI).  

The subject of this study is a detailed analysis of support granted in the years 2014-

2020 within the framework of 10 priority axis of the RPO WM. Axis “KNOWLEDGE AND 

COMPETENCES” is one of the 13, whose main objective was to develop the 

intellectual capital of the inhabitants as a basis for building a strong position of the 

region.  

As of 16th March 2020, 477 contracts were signed under the 10th priority axis of the 

RPO WM 2014-2020. The agreements were implemented by 217 beneficiaries with the 

support and intermediation of 878 institutions. As a result, over 150,000 inhabitants of 

Malopolska region have benefited from support from EU funds in the area of 

education. Financing was provided by means of the European Social Fund.  

The axis consists of three actions, which in total comprise nine sub-actions. For the 

purposes of the report they are divided into four main areas: 

 Nursery school education (sub-action 10.1.1, 10.1.2), 

 General education (sub-action 10.1.3-10.1.5), 

 Vocational training of students (10.2.1-10.2.3), 

 Adult education (10.2.4, 10.3). 

The assessment of actions taken during the intervention was made using five 

evaluation criteria: relevance, effectiveness, efficiency, utility and sustainability. On 

the basis of the research, it can be concluded that the taken actions meet all these 

criteria.  

                                                 

1 RPO WM – Regional Operational Programme of Malopolska Voivodeship 
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Projects implemented under axis 10 largely respond to the needs of final recipients, 

and thus meet the criterion of RELEVANCE. In particular, the respondents positively 

assessed projects in the area of pre-school education and adult education. In the 

opinion of the participants, the projects were implemented by competent persons, 

and participation in the support was developing for them and brought them much 

good. According to the majority of final recipients of support, the project was a 

coherent whole, at the same time every fourth person indicated that some elements 

of support were unnecessary. Projects generally met the expectations of the final 

recipients, but some of them acknowledge that the project met only part of the 

needs in the area it covered. It is worth adding that the majority of participants tend 

to recommend other people to participate in the projects in question, which proves 

the high quality of services provided. Also in the opinion of representatives of 

institutions and beneficiaries, projects implemented under priority axis 10 are 

adequate to the needs of final recipients.  

The implementation of the assumed objectives proves the EFFECTIVENESS of the 

support provided. Despite the fact that not all indicators assumed under the priority 

axis 10 have been implemented (and their achievement is at risk), in the opinion of 

representatives of institutions and beneficiaries the main objectives of particular 

measures have been achieved to a large extent. 

EFFICIENCY, allows to assess the effectiveness of allocated resources, determining 

the relation between outlays, costs, resources and achieved effects of intervention 

under the 10th axis. As it results from the survey, the measures implemented during the 

projects have brought the expected effects. In the opinion of representatives of 

institutions and beneficiaries, it would not be possible to achieve effects similar to 

those achieved in projects from the area of education without support from the 

Programme or with lower outlays. What is more, in their opinion the RPO WM 2014-

2020 was an appropriate source of financing for this type of projects, and the funds 

were used fully effectively. Moreover, the representatives of the institutions indicated 

that the amount of their work, especially in the initial period of the project 

implementation, was very high, however, it was necessary, emphasizing at the same 

time the enormous benefits of the implemented projects. The most effective support 

was assessed as being the support covering the improvement of adults' 

competences and pre-school education.  
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The obtained effects of the implemented projects respond to the current socio-

economic challenges in the field of education, therefore it can be concluded that 

the criterion of UTILITY has been met. The implemented projects contributed to the 

improvement of the teaching level and the quality of schools' work. They also 

contributed to the development of key competences of the participants and the 

improvement of competences necessary on the labour market. What is more, they 

have contributed to the provision of technical facilities that allow for the 

improvement of competences, as well as education in a remote form. 

Under the SUSTAINABILITY criterion, the duration of the effects of the support granted 

was assessed. According to the participants, it will be longer than the duration of 

projects. Long-lasting results are expected mainly by participants of projects 

addressed directly to adults. Moreover, representatives of educational institutions 

indicated that long-term effects are visible as a result of support in the form of 

improving teachers' competences and providing schools with educational aids.  

Nursery school education  

Activities that support nursery education are 10.1.1. (Nursery school education - ZIT) 

and 10.1.2. (Nursery school education - SPR). Projects were implemented by 125 

beneficiaries with the support and intermediation of 163 institutions. As a result, 7750 

participants benefited from the support. The support was addressed primarily to 

kindergartens (in the form of additional equipment and co-financing of the place of 

nursery education), children attending these institutions (usually in the form of 

additional activities) and indirectly to teachers (development of their competences 

and professional skills).  

The aim of these sub-actions was to increase the number of places of pre-school 

education and to extend the offer of additional nursery education institutions. 

Despite the fact that the implementation of the assumed indicators is at risk and 

probably they will not be achieved within the assumed period of time (the problem 

seems to result from too much project assumptions), according to representatives of 

institutions and beneficiaries, the assumed objectives have been achieved to a very 

large extent.  
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The effectiveness of project implementation results directly from their effects. 

Representatives of the institutions emphasized that all teaching aids and additional 

activities for such small children can bring very visible results. This is particularly 

important in the case of children with disabilities, who, thanks to support from 

European funds, have the possibility to equalise educational opportunities. 

Nursery school education has been supported since the previous financial 

perspective, and since then a steady increase in the number of kindergartens has 

been observed. Thanks to the support so far, the lack of places in kindergartens is no 

longer as pressing a problem as it was several years ago.  

While it is appropriate to continue support for pre-school education, the objectives 

should take into account local needs for access to pre-school places in 

a personalised manner. At the same time, it should be emphasized that the region 

identifies an insufficient degree of adaptation of preschool places to the needs of 

children with special educational needs, including disabilities. Moreover, in the light 

of the benefits of sending children to kindergartens, it seems justified to take action 

to increase social awareness in this area. 

General education 

Sub-actions that support education in schools providing general schooling are 10.1.3 

(Education in schools providing general schooling), 10.1.4 (Malopolska Educational 

Cloud) and 10.1.5 (Support for gifted students). Projects were implemented by 130 

beneficiaries through 603 institutions. These three sub-actions were attended by 

a total of 63 659 persons, which accounts for as much as 41% of all participants of 

the priority axis 10. The main target groups in this area were schools - primary, lower 

and upper secondary schools, their students and teaching staff. Schools most often 

received support in the form of additional equipment (including ICT equipment), 

students received support in the form of additional classes and in case of sub-

measure 10.1.5 - a scholarship, while teachers were enabled to improve their 

professional qualifications. 

The main objectives of the sub-actions, i.e. increasing the key competences and 

appropriate attitudes necessary on the labour market among students and 

individualisation of the approach to students with special needs in particular, 
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according to the entities involved in their implementation, have been achieved to 

a large extent. What is more, most of the indicators achieved the assumed values. 

Only those involving the number of teachers provided with support are at risk. 

Participation in projects in the area of general education has improved students' key 

competences, from the perspective of the final recipients of support, mainly learning 

skills, mathematical and scientific-technical competence and digital competence. 

As a result of the projects, the level of teaching in schools has increased, the 

educational offer has been extended and the quality of work is visibly higher. This 

also applies to projects addressed to schools with the lowest educational results on 

a regional scale, which gained a lot as a result of projects implementation.  

The support provided under the project also contributed to equalisation of 

educational opportunities of the participants of these activities, this also applies to 

students studying in rural areas or areas with limited accessibility. Moreover, there has 

been an individualisation of the approach in particular to students with special 

needs. 

Reforms of the educational structure influence the way educational activities are 

implemented in the whole region. Very high needs in the area of general education 

are still identified and it is reasonable to continue the provided support, especially in 

terms of organizing additional activities for particularly gifted students. A new 

direction that should be supported in the new programming period is remote 

education. 

Vocational training of students  

Within 10 RPO Axis 10, three sub-actions were dedicated to vocational education of 

students: 10.2.1 (Vocational education of students - ZIT), 10.2.2 (Vocational 

education of students - SPR) and 10.2.3 (Coordination of vocational education of 

students). The projects were implemented by 32 beneficiaries through 849 institutions. 

As a result, 62 273 participants benefited from support. The projects were addressed 

mainly to students of junior high schools and institutions providing vocational and 

continuing education. Support granted to them included mainly educational and 

vocational counselling (in the case of 10.2.3) and training and courses (10.2.1, 
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10.2.2). However, schools (in the form of additional equipment) and teachers (in the 

field of vocational training) also benefited from support. 

Although not all the assumed indicators have been achieved, in the opinion of the 

representatives of the Institutions and Beneficiaries, the objectives set out in the 

project, i.e. increasing the employability of students studying in vocational schools 

and improving the effectiveness of vocational education, have been achieved to 

a very large extent. 

As a result of the implemented projects, the situation of students and graduates of 

vocational education schools in the labour market has changed. Pupils are more 

willing to continue their education at further stages, additionally they have better 

chances to find employment in line with their education.  

In the opinion of the respondents, support in the field of vocational counselling for 

students and graduates is currently appropriate and its recipients assess it as useful.  

Within the framework of sections 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3, the implementation of 

vocational education of students took place, among others, through the possibility of 

creating and developing Vocational Competence Centres (VCCs). Their overriding 

task is to adapt the educational offer to the needs of employers in the region, also to 

involve employers more broadly in the process of obtaining qualifications by 

students, e.g. by enabling internships. The effects of VCC's work were evaluated 

positively. Practical vocational training implemented directly at the employer should 

be an important part of vocational education. It is a particularly valuable form of 

education, which has been emphasised more than once in studies. 

The success of support under the 10th axis in modernising vocational training through 

the creation and development of the VCC suggests that such support should 

continue. Vocational education in the real working environment is particularly 

valuable in the vocational education of young people. 

Adult education 

Actions that support adult education are 10.2.4. (Vocational adult education) and 

10.3. (Development of adult competences and skills). These projects were 

implemented by Voivodeship Labour Office in Cracow. As a result, 23 198 inhabitants 
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of Malopolska were supported, which constitutes 15% of all participants of projects 

implemented under 10 axis of RPO WM 2014-2020. Under the projects, participants 

received support in the form of advice and a voucher. 

It is not yet possible to talk about the full effects of the intervention, this is due to the 

still ongoing process of project implementation. However, there is no doubt that the 

support addressed to adults has influenced the increase of their competences, also 

of people who are disadvantaged on the labour market. From the perspective of 

participants such projects are useful when we want to change our situation on the 

labour market and influence the improvement of professional qualifications. When 

considering the added value of the projects in question, it should be stressed that 

they are one of the best assessed by the final recipients of support.  

Participants of projects implemented under sub-action 10.2.4 and action10.3 are 

a category of people oriented towards the goal, which is a quick improvement of 

their professional situation, and consequently - improvement of living conditions. Final 

recipients of support with the help of a professional advisor are able to rationally plan 

their professional development and take appropriate actions to this end. 

This support instrument should be considered to make a clear contribution to the 

education of adults, in particular those who are disadvantaged in the labour market. 

Participants recognise the added value of projects and the measurable impact of 

participation in the project on the improvement of professional competences and 

qualifications. However, large needs in the field of adult education are still identified 

and it is justified to continue the provided support, at the same time the need to 

extend the target group of support for Measure 10.3 was pointed out. In addition, 

recipients of support pointed out to the low level of knowledge in their environment 

about the possibilities of obtaining support for adults under RPO WM 2014-2020, 

therefore it is justified to increase promotional activities.  

Intervention and support for people with special needs 

Projects implemented under Actions 10 of RPO WM axis 10 2014-2020 provide access 

for people with special educational needs (including disabilities), but only a part of 

them is aimed at supporting such people. The intervention supported a total of 2996 

people with disabilities, which constitutes less than 2% of all project participants.  
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As a result of projects in the area of pre-school education, more children with special 

needs, including disabilities, have appeared in institutions. Within the framework of 

general education there has been an individualisation of the approach in particular 

to students with special needs. On the other hand, Action 10.3 covering 

improvement of competences of adults was addressed primarily to people in 

a difficult situation on the labour market - including people with disabilities. Disabled 

participants evaluated the projects in which they participated to a similar extent as 

others. It can therefore be concluded that projects implemented under Priority Axis 

10 also respond to the needs of disabled recipients. 

The representatives of the Institutions in recent years have observed a change in the 

scope of support offered to persons with special educational needs, in particular 

such activities are more and better tailored to the needs of final recipients. In 

addition, they see an improvement in access to specialised staff, as well as an 

increase in public awareness of disability, including greater interest in the needs of 

such people. However, needs to support people with special needs continue to be 

identified.  
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3. PODEJŚCIE METODOLOGICZNE 

Zakres realizowanych działań w ramach 10 osi RPO WM 2014-2020 jest bardzo szeroki, 

zróżnicowany i wielowątkowy. W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników 

oraz realizacji celów badawczych w badaniu zastosowano triangulację 

metodologiczną, tj. połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz 

różnorodnych metod badawczych. 

W ewaluacji zastosowano następujące metody badawcze:  

 badanie ilościowe (CAWI, CATI); 

 badanie jakościowe (IDI, TDI, FGI); 

 studia przypadku (case study); 

 warsztat ewaluacyjny; 

 analiza danych zastanych (desk research). 

 

W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego zrealizowano kilka komponentów 

badawczych z uwzględnieniem różnych metod badawczych oraz źródeł danych. 

Badanie miało charakter sekwencyjny, kolejne etapy następowały po sobie, a ich 

wyniki weryfikowano przed przystąpieniem do dalszych prac.  

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów. 
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Rysunek 1 Schemat procesu badawczego 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Etap I – konceptualizacja 

Głównym celem pierwszego etapu projektu było uszczegółowienie i ostateczne 

dopracowanie metodologii badania, zakończone zredagowaniem raportu 



 

27 

 

metodologicznego. W ramach tego etapu przeprowadzono 6 jakościowych 

wywiadów indywidualnych/ diad z przedstawicielami jednostek zaangażowanych 

w realizację RPO WM 2014-2020, tj. z przedstawicielami: 

 Różnych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; 

 Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości; 

 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. 

Etap II - realizacja terenowa 

Etap ten uwzględniał realizację badania ilościowego i jakościowego. W ramach 

niego zrealizowano: 

 20 TDI z przedstawicielami objętych wsparciem instytucji oświatowych. Rozkład próby 

przedstawiał się następująco: 

Działanie Poddziałanie Liczba respondentów 

10.1 Rozwój 

kształcenia ogólnego 

10.1.1 2 

10.1.2 2 

10.1.3 3 

10.1.4 2 

10.1.5 1 

10.2 Rozwój 

kształcenia 

zawodowego 

10.2.1 2 

10.2.2 3 

10.2.3 5 

 

 6 TDI z uczestnikami projektów 10.3. Rozkład cech w próbie przedstawiono w tabeli: 

Lp. Płeć Wiek 

Status osoby 

na rynku pracy 

w chwili 

przystąpienia 

do projektu 

Niskie 

kwalifikacje  

Osoba  

z 

niepełnosprawn

ością 

Miejscowość 

1 Kobieta <50 Osoba bierna 

zawodowo 

TAK TAK Szczawnica 

2 Kobieta 50+ Osoba bierna 

zawodowo 

NIE TAK Kraków 

3 Kobieta <50 Osoba 

pracująca 

TAK NIE Podegrodzie 

4 Mężczyzna 50+ Osoba 

pracująca 

NIE TAK Bochnia 

5 Mężczyzna <50 Osoba bierna 

zawodowo 

TAK TAK Tarnów 

6 Mężczyzna 50+ Osoba 

pracująca 

NIE NIE Giebułtów 
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 Studia przypadku 4 wybranych projektów: 

o Poddziałanie 10.1.1 „Przystanek Przedszkolak” 

o Poddziałanie 10.1.4 „Zajęcia z Nauką - Udział Uczniów LO Nr 1 w Oświęcimiu 

w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej - Etap II” 

o Poddziałanie 10.2.1 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie 

Wielickim” 

o Poddziałanie 10.2.2 „Kwalifikacje Zawodowe Sukcesem Na Rynku Pracy” 

 

 Badanie CATI/CAWI z beneficjentami 10 Osi RPO WM 2014-2020 

Poddziałanie n 

RPMP.10.01.01 18 

RPMP.10.01.02 73 

RPMP.10.01.03 44 

RPMP.10.01.04 1 

RPMP.10.01.05 25 

RPMP.10.02.01 3 

RPMP.10.02.02 25 

RPMP.10.02.03 1 

RPMP.10.03.00 1 

Razem 191 



 

 

 

 Badanie CATI/CAWI ze wspartymi instytucjami w poddziałaniach 10.1 i 10.2.  

Poddziałanie n 

RPMP.10.01.01 35 

RPMP.10.01.02 57 

RPMP.10.01.03 196 

RPMP.10.01.04 64 

RPMP.10.01.05 51 

RPMP.10.02.01 20 

RPMP.10.02.02 41 

RPMP.10.02.03 211 

Razem 675 

 

 Badanie CATI z uczestnikami projektów. Struktura próby: 

Poddziałanie 
n 

Wszyscy 0-18 19-24 25-39 40-59 60+ 

RPMP.10.01.01 60 32 0 22 6 0 

RPMP.10.01.02 50 26 0 18 6 0 

RPMP.10.01.03 281 198 27 17 38 1 

RPMP.10.01.04 50 4 34 2 10 0 

RPMP.10.01.05 85 48 18 7 12 0 

RPMP.10.02.01 81 8 66 1 5 1 

RPMP.10.02.02 141 6 117 3 14 1 

RPMP.10.02.03 218 153 32 17 15 1 

RPMP.10.02.04 50 0 0 36 14 0 

RPMP.10.03.00 111 0 17 66 27 1 

Razem 1127 475 311 189 147 5 

 

Część ilościowa poprzedzona była przeprowadzeniem pilotażu narzędzi 

badawczych.   

Etap III – analiza i wnioskowanie 

W trakcie III etapu zostały przeprowadzone pogłębione analizy zebranego materiału 

badawczego, zwłaszcza statystyczną analizę danych ilościowych oraz kodowanie 

i analizę danych jakościowych. Na tym etapie sformułowano również wnioski 

z badania oraz wynikające z nich rekomendacje.  

Po przygotowaniu wstępnych wyników i wniosków z badania zrealizowano 3 

wywiady FGI z udziałem ekspertów. Każdy ze zogniskowanych wywiadów 

grupowych gromadził ekspertów z obszarów tematycznych pokrywających się 

z przedmiotem poszczególnych działań: 10.1, 10.2, 10.3. 
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Etap IV – podsumowanie i zakończenie projektu 

W końcowym etapie projektu przeprowadzono warsztat ewaluacyjny z udziałem 

przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020.  

Udziały procentowe zaokrąglono do liczb całkowitych w celu zwiększenia 

czytelności wykresów i pozostałych treści. Może to jednak skutkować tym, że 

w pewnych elementach raportu w pytaniach jednokrotnego wyboru suma udziałów 

nie będzie się równała dokładnie 100%, a np. 99% lub 101%. 
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4. WYNIKI BADANIA  

4.1. Interwencja – podstawowe informacje 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegółowa analiza wsparcia 

udzielonego w latach 2014-2020 w ramach 10 osi priorytetowej RPO WM. Oś „WIEDZA 

I KOMPETENCJE” jest jedną z 13. osi wskazanych w RPO WM 2014-2020, jej głównym 

celem jest rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania 

silnej pozycji regionu.  

 Założenia programowe, struktura poddziałań 

Oś składa się z trzech działań, które z kolei mają łącznie dziewięć poddziałań (  
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Rysunek 2). Finansowanie odbywa się z wykorzystaniem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Potencjalnym beneficjentem były: 

 wszystkie podmioty (lub ich poszczególne departamenty), z wyłączeniem osób 

fizycznych (poddziałanie 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3),  

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące 

kształcenie ogólne lub inne podmioty w przypadku projektów, które są kontynuacją 

wsparcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych (10.1.5), 

 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (10.2.4, 10.3).2 

  

                                                 

2 „Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020”, kwiecień 2020 
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Rysunek 2 Struktura 10 osi priorytetowej 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, kwiecień 2020 

Bardzo szeroka była grupa docelowa wsparcia, czyli jego ostateczni odbiorcy (zwani 

również w dalszej części raportu uczestnikami projektów). Znaleźli się wśród nich 

zarówno uczniowie (przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych 

i ponadpodstawowych, zawodowych, ze specjalnymi potrzebami, w tym 

w szczególności z niepełnosprawnościami), nauczyciele (analogicznych placówek), 

szkoły (w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy), opiekunowie i rodzice 

młodzieży wspieranych szkół, osoby dorosłe chcące podnieść swoje kompetencje 

zawodowe (w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 r. ż. oraz osoby 

z niskimi kwalifikacjami).3 

W niniejszym raporcie poddziałania zostaną szczegółowo opisane 

w odpowiadającym im podrozdziałach. Ze względu na różnorodną specyfikę 

                                                 

3 Ibidem. 
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projektów nie jest możliwe analizowanie ich łącznie. Wydzieliliśmy kilka głównych 

obszarów wsparcia, które analizować będziemy w takich właśnie grupach: 

 Edukacja przedszkolna (poddziałanie 10.1.1, 10.1.2) 

 Kształcenie ogólne (poddziałanie 10.1.3-10.1.5), w tym: 

o Małopolska chmura edukacyjna 

o Wsparcie uczniów zdolnych 

 Kształcenie zawodowe uczniów (10.2.1-10.2.3) 

 Kształcenie osób dorosłych (10.2.4, 10.3). 

Dodatkowo, analizie poddano formułę aplikowania o środki 

(konkursowa/pozakonkursowa) oraz dostępność wsparcia dla osób 

z niepełnosprawnościami (jako temat przekrojowy, pojawiający się we wszystkich 

obszarach wsparcia). Zgodnie z ideą ewaluacji, będzie ona zawierała również 

analizę 5 kryteriów ewaluacji – trafności, efektywności, skuteczności, oddziaływania 

i trwałości efektów. 

 Wynik interwencji – ujęcie liczbowe 

Na dzień 16.03.2020 r. w 10 osi priorytetowej w 18 naborach konkursowych 

zatwierdzono 584 wnioski o dofinasowanie i podpisano 477 umów (są to wszystkie 

umowy realizowane, czyli wszystkie umowy z pominięciem umów 

rozwiązanych/anulowanych). Umowy realizowało 217 beneficjentów przy wsparciu 

i pośrednictwie 878 instytucji. W rezultacie ponad 150 tys. mieszkańców Małopolski 

skorzystało ze wsparcia funduszy unijnych w obszarze edukacji. 

Do największej liczby ostatecznych odbiorców wsparcia trafiły poddziałania 10.1.3 

(Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), obejmującego 

wsparciem szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, byłe gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne oraz 10.2.3 (Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów), 

z których korzystały szkoły ponadpodstawowe. Wśród beneficjentów, tj. 

projektodawców, najwięcej umów zostało podpisanych w ramach poddziałania 

10.1.2 (Wychowanie przedszkolne – SPR), 10.1.4 (Małopolska chmura edukacyjna) 

oraz 10.1.3 (Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne). Poddziałanie 

10.1.3 cieszyło się tak dużym zainteresowaniem zarówno beneficjentów, jak 

i uczestników projektów, że nie udało się objąć dofinansowaniem wszystkich 

pozytywnie ocenionych projektów. 
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Do konkursów przystępowali beneficjenci bardzo chętnie. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

 

Tabela 1 Zestawienie stanu wdrażania 10 osi RPO WM na lata 2014-20204 

Działa

nie 

Podział

anie 

Liczba  

naborów 

Liczba 

zatwierdz. 

wniosków o 

dofin. 

Liczba 

umów5 

(realizow

anych) 

Liczba 

beneficjentów 

Liczba 

wspartyc

h 

instytucji 

Liczba 

uczestni

ków 

projektó

w 

10.01.

00 

10.01.0

1 
2 41 30 27 54 2 272 

10.01.0

2 
2 150 122 98 109 5 478 

10.01.0

3 
2 124 88 75 357 43 508 

10.01.0

4 
7 124 124 26 135 7 088 

10.01.0

5 
4 50 30 29 111 13 063 

10.02.

00 

10.02.0

1 
2 25 20 4 47 8 124 

10.02.0

2 
2 72 52 27 116 21 300 

10.02.0

3 
1 1 1 1 686 32 849 

10.02.0

4 
1 1 1 1 n/d 4 150 

10.03.

00 

10.03.0

0 
1 1 1 1 n/d 19 048 

RAZEM 24 589 469 217 878 156 880 

Źródło: Dane zgromadzone w SL2014 

 

                                                 

4 Stan na 20.03.2020 
5 Są to wszystkie umowy realizowane, tj. z wyłączeniem umów rozwiązanych / anulowanych. 
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W latach 2016-2020 do dnia 20.03.2020 podpisano łącznie 477 umów. Ponad połowa 

z nich zawarta została w 2017 r. (52%), a blisko ¼ w 2019 r. Biorąc pod uwagę udział 

umów poszczególnych działań, największy odsetek stanowiły umowy z działania 10.1 

Rozwój kształcenia ogólnego – 402 umowy (84%). Wiąże się to z tym, iż działanie to 

obejmuje zarówno wychowanie przedszkolne, jak i wsparcie na poziomie szkół 

kształcenia ogólnego. Mniejszy udział stanowiły umowy dotyczące działania 10.2 

Rozwój kształcenia zawodowego - 74 umów (16%), ponieważ skierowane były 

jedynie do szkół zawodowych. 

Wykres 1 Podpisane umowy w latach 2016-2020 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL, n=477 

W odróżnieniu od pozostałych w ramach działania 10.1 umowy były podpisywane 

każdego roku, przy czym ponad połowa umów pochodzi z 2017 r., a ¼ z 2019 r. 

Najwięcej umów w ramach działania 10.2 zawarto w 2017 r. Z kolei w przypadku 

działania 10.3 jedyna umowa, którą podpisano pochodzi z 2016 r. Co wiąże się z tym, 

że w ramach działania 10.3 z założenia realizowany jest tylko jeden projekt 

i obejmuje on zasięgiem całe województwo. 
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Wykres 2 Podpisane umowy w latach 2016-2020 – działania 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

 

 BENEFICJENCI 

Łączna liczba beneficjentów wyniosła 217, a liczba podpisanych przez nich umów to 

477, co oznacza, że część beneficjentów podpisało po kilka lub kilkanaście umów.  

Wynika to ze specyfiki działania – gminy, które są organem prowadzącym dla szkół 

i przedszkoli podpisują więcej umów, ponieważ nie mogą złożyć jednego wniosku 

dla wszystkich podległych jednostek, gdyż np. edukacja przedszkolna jest w innym 

poddziałaniu niż edukacja ogólna. W związku z tym gmina mogła uzyskać 

dofinansowanie zarówno dla projektów przedszkolnych (2 nabory), jak i kształcenia 

ogólnego (10.1.3, kilka edycji 10.1.4, kilka edycji 10.1.5, dodatkowo w przypadku 

niektórych gmin dochodzi do tego 10.2). 
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Najczęściej występującym beneficjentem były gminy – aż 47% ze wszystkich instytucji 

ubiegających się o wsparcie to samorządy lokalne. Aplikowały one głównie o środki 

z poddziałania 10.1.3 oraz 10.1.2 (kolejno 61 i 52 umów zawieranych przez gminy)6.  

Rysunek 3 Beneficjenci w podziale na typy instytucji 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL, n=217 

Największy zasięg oddziaływania mają samorządy terytorialne i to one realizują 

najwięcej projektów. W czołówce pod względem realizowanych liczby umów tzn. 

podpisanych, ale bez rozwiązanych znalazła się Gmina Miejska Kraków oraz powiat 

nowotarski – po 19 umów. Projekty realizowane przez Gminę Miejską Kraków dotyczą 

                                                 

6 Wśród powiatów wskaźnik zawieranych umów również jest wysoki, ale wynika to jednoznacznie ze specyfiki 10 Osi – 

powiaty są organem prowadzącym dla szkół zawodowych (poddziałanie 10.1.4  - 91 umów oraz 10.2.2 - 34 umowy). 
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głównie kształcenia zawodowego uczniów (12 projektów), w mniejszym stopniu 

rozwoju kształcenia ogólnego, chociaż tutaj największy udział mają projekty 

skierowane do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W przypadku 

pozostałych beneficjentów – Gminy Miasta Tarnowa, Miasta Nowy Sącz, powiatu 

gorlickiego, powiatu tarnowskiego – realizowane przez nich projekty dotyczą przede 

wszystkim działania 10.1, w szczególności podziałania 10.1.4. Małopolska Chmura 

Edukacyjna. Działanie 10.3 było działaniem pozakonkursowym realizowanym przez 

jednego beneficjenta, którym był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

Województwo Małopolskie realizowało projekty w ramach poddziałania 10.1.4 

(Małopolska Chmura Edukacyjna), 10.1.5 (Wsparcie uczniów zdolnych), 10.2.3 

(Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów) oraz 10.2.4 (Kształcenie zawodowe 

osób dorosłych). 

Rysunek 4 Beneficjenci z największą liczbą umów – top 6 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

 

 INSTYTUCJE OBJĘTE WSPARCIEM 

Łączna liczba instytucji objętych wsparciem wyniosła 878, wśród których aż 90% 

stanowiły szkoły. Największy udział wśród szkół miały gimnazja – 42% oraz szkoły 

podstawowe – 32%. 

Wykres 3 Typy instytucji objętych wsparciem 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL, n=878 

Szkoły objęte wsparciem w przypadku poddziałań 10.1.1 oraz 10.1.2 to przede 

wszystkim, zgodnie z założeniami 10 Osi, ośrodki wychowania przedszkolnego, do 

których wlicza się zarówno przedszkola, jak i oddziały przedszkolne przy szkołach. 

Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (poddziałanie 10.1.3) 

dotyczyła głównie szkół podstawowych – 85%, w dużo mniejszym stopniu liceów 

ogólnokształcących i gimnazjów – po 6%. W ramach poddziałania 10.1.4, które było 

skierowane w szczególności do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

największy odsetek wspartych szkół stanowiły licea ogólnokształcące oraz technika – 

odpowiednio 59% i 37%. Z kolei w przypadku poddziałania 10.1.5 dominowały szkoły 

podstawowe (96%). 

Wykres 4 Typy instytucji RPMP.10.01.00 – szkoły 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

Szkoły to także jedyny typ instytucji objęty wsparciem w ramach poddziałania 10.2.3. 

W odróżnieniu od pozostałych poddziałań, w przypadku 10.2.2 wyróżnia się także 

placówki systemu oświaty (6%), organizacje pracodawców i organizacje 

pozarządowe (po 2%). 

Wykres 5 Typy instytucji RPMP.10.02.00 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

Szkoły objęte wsparciem w przypadku poddziałań 10.2.1 oraz 10.2.2 to przede 

wszystkim technika. Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów (poddziałanie 

10.2.3) dotyczyła głównie gimnazjów – 95%. Wynika to z założeń projektu, ponieważ 

grupą docelową poddziałania 10.2.3 były właśnie głównie uczniowie klas 

gimnazjalnych. 
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Wykres 6 Typy instytucji RPMP.10.02.00 – szkoły 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

 

 UCZESTNICY PROJEKTÓW 

W projektach w ramach działania 10.1 wzięło łącznie udział 71 409 osób. 6 na 10 to 

uczestnicy projektów poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących 

kształcenie ogólne. Blisko 1/5 uczestników brała udział w projektach poddziałania 

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych.  

  



 

 

 

Wykres 7 Liczba uczestników projektów 

RPMP.10.01   
Tabela 2 Uczestnicy projektów RPMP.10.01.00                                                                                                                    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL, n=71 409 

W projektach w ramach działania 10.2 wzięło łącznie udział 66 423 osób. Co druga 

osoba to uczestnik projektu poddziałania 10.2.3 Koordynacja kształcenia 

zawodowego uczniów. 3 na 10 uczestników brało udział w projektach poddziałania 

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.   

Wykres 8 Liczba uczestników projektów 

RPMP.10.02.00  
 Tabela 3 Uczestnicy projektów RPMP.10.02.00                                                                    

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL, n=66 423 
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W przeciwieństwie do pozostałych działań, w ramach działania 10.3 realizowany jest 

jeden projekt - o zasięgu wojewódzkim. Łączna liczba osób biorących udział 

w projektach dotyczących rozwoju kompetencji i umiejętności osób dorosłych 

wyniosła 19 048. 

Wśród uczestników projektów wyróżnia się uczestników indywidualnych oraz 

pracowników lub przedstawicieli instytucji/podmiotu. Bez względu na działanie, 

zdecydowanie największą liczbę stanowili uczestnicy indywidualni, a dla działania 

10.3 to jedyny zakładany rodzaj uczestnika. W przypadku działania 10.1 oraz 10.2 

osoby indywidualne stanowiły odpowiednio 95% i 98%. Każdy z uczestników w 

ramach projektu otrzymał wsparcie. Rodzaj udzielonego wsparcia wyraźnie różni się 

ze względu na działanie oraz poddziałanie.  

Najczęściej udzielanym rodzajem wsparcia uczestnikom projektów działania 10.01 

były zajęcia dodatkowe (64% uczestników Działania 10.1 otrzymało taką formę 

wsparcia). Biorąc pod uwagę poszczególne poddziałania, największa różnorodność 

w związku z rodzajem udzielanego wsparcia występuje dla poddziałania 10.1.2. Poza 

zajęciami dodatkowymi (54% uczestniczących spośród wszystkich uczestników 

projektów z tego poddziałania), wyróżnia się także szkolenia/kursy (5%) oraz 

studia/kształcenie podyplomowe (1%) - głównie dla nauczycieli wychowania 

przedszkolnego, w mniejszym stopniu dla nauczycieli kształcenia ogólnego, a także 

wsparcie dot. wykorzystania TIK (dla nauczycieli wychowania przedszkolnego) oraz 

doskonalenie zawodowe i doradztwo (po 1%). Z doradztwa poza nauczycielami 

skorzystały także takie osoby, jak: pracownicy instytucji systemu ochrony zdrowia, 

pracownicy instytucji systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej czy rolnicy. 

W porównaniu do pozostałych poddziałań, w 10.1.5 większy udział spośród 

poszczególnych form wsparcia ma stypendium – przyznano je 28% uczestników. 
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Wykres 9 Rodzaj udzielonego wsparcia – uczestnicy projektów RPMP.10.01 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

W przypadku działania 10.2 najczęściej udzielanym rodzajem wsparcia jest 

doradztwo (51%), a w nieco mniejszym stopniu szkolenia/kursy (25%). 

Wykres 10 Rodzaj udzielonego wsparcia – uczestnicy projektów RPMP.10.02.00 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SL 

Rodzaj udzielanego wsparcia różni się ze względu na poddziałania 10.2. W ramach 

poddziałania 10.2.4 z założenia udzielane było wsparcie tylko w postaci bonów. 
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W przypadku poddziałania 10.2.3 najbardziej popularne było doradztwo (90%). 

W pozostałych poddziałaniach, tj. 10.2.1 oraz 10.2.2, najczęściej udzielano wsparcia 

w formie szkoleń i kursów. Duży udział stanowiły także staże i praktyki – udział wzięło 

w  nich 23% uczestników w przypadku poddziałania 10.2.1 oraz 14% uczestników 

w przypadku poddziałania 10.2.2. 

W ramach działania 10.3 obligatoryjnym rodzajem wsparcia było doradztwo, co 

oznacza, że każdy uczestnik projektu korzystał z tej formy.  Zgodnie z zaplanowaną 

dla uczestnika ścieżką wsparcia, przechodził on najpierw przez Bilans Kariery – etap 

doradztwa zawodowego, dopiero następnie korzystał z pakietu bonów, który mógł 

wykorzystać na realizację szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub też działań 

z zakresu potwierdzania kwalifikacji7.  

 

 REALIZACJA WSKAŹNIKÓW 

10 Osi priorytetowej dedykowanych jest 26 wskaźników. W poniższych tabelach 

przedstawiono poziom realizacji wskaźników – stan obecny, szacowaną wartość 

docelową do 2023 r. oraz obliczony na potrzeby raportu procentowy stan realizacji. 

Wskaźniki dotyczące uczniów wspartych w zakresie kompetencji (tj. produkt 

i rezultat) są zsumowane.  

Tabela 4 Realizacja wskaźników w ramach 10 osi   

Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 

Realizacja  

31.03.2020 

Szacowana wartość 

docelowa  

2023 

% 

realizacji 

Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 

os. 6 568 45 000 15% 

                                                 

7 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, kwiecień 2020. 
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Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 

Realizacja  

31.03.2020 

Szacowana wartość 

docelowa  

2023 

% 

realizacji 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności 

uniwersalnych niezbędnych na 

rynku pracy w programie 

os. 55 245  56 000  99% 

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie 
os. 4 439 9860 45% 

Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem z zakresu TIK w 

programie 

os. 283 2600 11% 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne niezbędne 

na rynku pracy po opuszczeniu 

programu 

os. 38 062 47 600 69% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu 

os. 2 952  50% (4 930) 67% 

Liczba uczniów objętych wsparciem 

stypendialnym w programie os. 3 859 

n/d – wskaźnik o 

charakterze 

informacyjnym 

- 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie 
os. 17 478 25 570 68% 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 

objętych wsparciem w programie 
os. 3 165 3830 83% 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 
os. 17 112 16 620 103% 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, 

które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

os. 2 436 50% (12 785) 14% 
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Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 

Realizacja  

31.03.2020 

Szacowana wartość 

docelowa  

2023 

% 

realizacji 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, 

które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

os. 680 35% (1 341) 21% 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu 

programu 

os. 2 362 33% (5 485) 14% 

Liczba osób uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia 

w programie (Cel 1 Zwiększenie 

szans na zatrudnienie uczniów 

kształcących się w szkołach 

zawodowych, w szczególności 

poprzez poprawę efektywności 

kształcenia zawodowego) 

os. 24 472 31 820 77% 

Liczba uczniów szkół i placówek 

kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i 

praktykach u pracodawcy 

os. 9 967 14 000 71% 

Liczba osób które uzyskały 

kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia 

(Cel 1 Zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów kształcących 

się w szkołach zawodowych, w 

szczególności poprzez poprawę 

efektywności kształcenia 

zawodowego) 

os. 9 407  33% (10 500)  38% 

Liczba osób uczestniczących w 

pozaszkolnych formach kształcenia 

w programie (Cel 2. Podwyższanie 

kompetencji zawodowych osób 

dorosłych) 

os. 4 152 14 780 28% 
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Nazwa wskaźnika 
Jedn. 

miary 

Realizacja  

31.03.2020 

Szacowana wartość 

docelowa  

2023 

% 

realizacji 

Liczba osób które uzyskały 

kwalifikacje w ramach 

pozaszkolnych form kształcenia 

(Cel 2. Podwyższanie kompetencji 

zawodowych osób dorosłych) 

szt. 376  50% (7 390) 9% 

Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych w 

programie 

szt. 3 925 10 410 38% 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wyposażonych w ramach 

programu w sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych  

os. 280 230 122% 

Liczba szkół i placówek systemu 

oświaty wykorzystujących sprzęt TIK 

do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

szt. 303 100% (230) 108% 

Liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone 

w programie 

os. 235 230 102% 

Liczba szkół w których pracownie 

przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 

szt. 293 230 125% 

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały 

dydaktyczne niezbędne do 

realizacji kształcenia zawodowego 

szt. 118 180 66% 

Liczba podmiotów realizujących 

zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego 

objętych wsparciem w programie 

szt. 49 25 196% 

Liczba szkół i placówek kształcenia 

zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS 

szt. 106 180 100% 

Źródło: Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. 
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Analizując obecne wartości wskaźników, można wyróżnić główne grupy wskaźników: 

 wskaźniki, których wartość docelowa nie została osiągnięta, 

 wskaźniki, których wartość docelowa została osiągnięta, 

 wskaźniki, których wartość docelowa została przekroczona. 

 

1. Wskaźniki, których wartość docelowa nie została osiągnięta na dzień 31.03.2020 r. 

Obecne wartości wskaźników pozwalają wyróżnić, których obecnie osiągnięcie jest 

zagrożone:  

Nazwa wskaźnika 
Działanie/ 

Poddziałanie 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 

programie 
10.1.1 i 10.1.2 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej  

10.1.1 i 10.1.2 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 10.1.3 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 

(poddziałanie 10.1.4) 
10.1.4 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 

umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 

opuszczeniu programu  

10.1.3, 10.1.4, 10.1.5, 

10.2.1, 10.2.2 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie 
10.3 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu  

10.3 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie  
10.3 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 
10.3 
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Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu  
10.3 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 
10.2.1-10.2.3 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie (Cel 1 Zwiększenie szans na zatrudnienie 

uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, w 

szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia 

zawodowego)  

10.2 

Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia w programie (Cel 2. Podwyższanie kompetencji 

zawodowych osób dorosłych)  

10.2 

Należy mieć na uwadze, że wartość wskaźników rezultatu nie jest stała i może ulec 

zmianie. Projekty są jeszcze w trakcie realizacji, a do grupy osób/podmiotów 

zasilających wskaźnik dołączą nowe. Dodatkowo, wzrośnie liczba podmiotów/osób, 

które osiągnęły efekt uprawniający do zaliczenia ich do danego wskaźnika rezultatu.  

Na podstawie powyższej tabeli można jednak wskazać, które wskaźniki mogą być 

problematyczne w uzyskaniu zamierzonego celu. Trudności można odnotować 

w przypadku całego działania 10.3, w którym jak do tej pory żadna z wartości tych 

wskaźników nie została osiągnięta. Wg stanu na dzień 31.03.2020 r. zagrożone są 

również założone efekty poddziałań 10.1.1 i 10.1.2. W ramach pozostałych działań 

nie zauważono takich sytuacji, gdzie żaden ze wskaźników nie osiągnął szacowanej 

wartości docelowej. 

Wskaźniki, których wartości docelowe obecnie nie są osiągnięte dotyczą między 

innymi nauczania przedszkolnego i kształcenia zawodowego. Są to obszary, na które 

należy zwrócić szczególną uwagę. Należy również szczególną uwagę poświęcić 

wskaźnikowi dotyczącego  nauczycieli objętych wsparciem. Na zrealizowanie 

założonych wartości docelowych może mieć wpływ sytuacja epidemiologiczna. 

Mimo kontynuacji projektów oraz podpisanych umów nie wiadomo jak stan epidemii 

wpłynie na terminowość realizowanych działań. 
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Respondenci podczas badań jakościowych zwracali uwagę na edukację 

przedszkolną jako jeden z trudniejszych do osiągnięcia wskaźników ze względu na 

sposób monitorowania wskaźnika.  

Natomiast jeżeli chodzi o ten wskaźnik „liczba dzieci objętych zajęciami”, on też był 

doprecyzowywany przez Ministerstwo i okazało się, że tam nie można zaliczać wszystkich dzieci, 

są to tylko dzieci objęte tymi zajęciami takimi wyrównującymi szanse. Czyli wszystkie dzieci, które 

mają jakieś takie zajęcia bardziej rozwijające tutaj się nie zaliczą, do tego wskaźnika. Więc jeżeli 

chodzi o wskaźniki, no to akurat w przypadku edukacji przedszkolnej, no to jest tak naprawdę 

najsłabszy obszar, jeżeli chodzi o wykonanie. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Najprawdopodobniej nie uda się osiągnąć wskaźnika w obszarze wychowania 

przedszkolnego w zakładanym czasie, jak wynika z wypowiedzi  badanego 

z instytucji zaangażowanej w realizację RPO: 

Natomiast jeżeli chodzi o te 2 wskaźniki przedszkolne, tam mamy przypisane 2 produkty, 

1 dotyczy miejsc wychowania przedszkolnego, a drugi dzieci objętych zajęciami zwiększającymi 

ich szanse edukacyjne. To oba te wskaźniki mamy osiągnięte na stosunkowo niskim poziomie. 

Wskaźnik dotyczący miejsc na koniec marca osiągnął 38% wartości docelowej, a wskaźnik 

dotyczący dzieci objętych zajęciami osiągnął zaledwie 15%. Natomiast widzimy już na ten 

moment, że te wartości docelowe, które były szacowane na początku okresu programowania, 

są po prostu bardzo wysokie i realnie projekty, no, nie są w stanie nam zrealizować tych 

wartości [...] No i też rzecz zupełnie normalna, że coś, co było szacowane 5 lat temu, nie 

odpowiada do końca rzeczywistości dzisiejszej 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Na niezrealizowanie szacowanych wartości wskaźników może wpływać zarówno 

metodologia liczenia wskaźników, jak również specyfika projektu. W przypadku 

wartości wskaźnika Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu nieosiągnięcie szacowanej wartości 

(stan na 31.03.2020 r.) wynika ze specyfiki projektu pozakonkursowego. 

Ponadto szacowanie wskaźników nie jest jednoznaczne i jest uzależnione od wielu 

czynników.  

Wskaźniki, jak były szacowane na samym początku, no to były szacowane albo na podstawie 

doświadczeń z poprzedniej perspektywy, tam w POKL-u mieliśmy tego typu działania, albo 

jakichś takich bieżących kosztów, funkcjonowania przedszkola, ile kosztują zajęcia, ile dzieci 
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może w nich wziąć udział. Więc wydawało się, że to wszystko jest tutaj przeprowadzone w taki 

sposób, że te wartości uda się osiągnąć. Natomiast teraz okazuje się, że, no, projekty zakładają 

dużo mniejszą wartość wskaźników. Natomiast, no… Jak szacowaliśmy te wartości, to też nie 

było szczegółowych zapisów, wytycznych. Potem… Raz, że Ministerstwo okroiło tą definicję, też 

wpływało na zakres działań możliwych do podejmowania w projektach. Więc myślę, że to 

wszystko ma przełożenie. I często, nawet jak analizowałam poszczególne projekty, to nawet te 

projekty często odnotowują takie nadwykonania niewielkie na poziomie projektów, że tam 

beneficjent zakładał, że utworzy 40 miejsc, a udało mu się 45. No, niemniej jednak wszystkie te 

projekty nie sumują nam się do tych wartości, które planowaliśmy tam już właściwie ile, 5 lat 

temu. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

 

2. Wskaźniki zrealizowane 

Dotychczas zrealizowano założone cele w przypadku wskaźników: 

 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 

poddziałanie 10.3; 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu 

w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych – poddziałanie 10.1.3; 

 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego 

i ustawicznego objętych wsparciem w programie – poddziałanie 10.2.1, 

10.2.2, 10.2.3; 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 

w programie – poddziałanie 10.1.3; 

 Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych – poddziałanie 10.1.3; 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

w programie- poddziałanie 10.1 i 10.2. 

 

3. Wskaźniki, których wartość została przekroczona: 

W przypadku części wskaźników osiągnięta wartość została już przekroczona 

w porównaniu do szacowanej. Może to wynikać m.in. z dużego zainteresowania ze 
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strony uczestników, jak również zainteresowania uprawnionych podmiotów. 

Analizując wartości wskaźników można wskazać, że popularne projekty dotyczyły 

doposażenia pracowni czy doposażenia w sprzęt TIK. Warto mieć jednak na uwadze, 

że zainteresowanie danym projektem nie zawsze wpływa na osiągnięcie lub 

przekroczenie założonych wartości. Takim przykładem jest wsparcie w zakresie 

edukacji przedszkolnej. 

Wskaźniki, w których szacowana wartość została przekroczona to:  

 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego 

i ustawicznego objętych wsparciem w programie; 

 Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 

w programie; 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu 

w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych; 

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 

w programie. 

 

 POCZĄTKI INTERWENCJI – PERSPEKTYWA BENEFICJENTA 

W ramach badania ilościowego zrealizowano 191 wywiadów z Beneficjentami. Ze 

względu na to, iż część Beneficjentów w ramach RPO WM 2014-2020 realizowała 

więcej niż jeden projekt, przyjęto, że ankieta dotyczy ostatnio realizowanego 

projektu (na podstawie daty rozpoczęcia projektu). W czasie przeprowadzenia 

badania ilościowego Beneficjenci byli na różnych etapach realizacji projektu, jednak 

najczęściej już po jego zakończeniu (43%). Co czwarty Beneficjent był 

w zaawansowanej fazie realizacji, także blisko co czwarty - w początkowej fazie. 

W przypadku pozostałych (7%), projekty były dopiero na etapie prac 

przygotowawczych.  

Wykres 11 Na jakim etapie realizacji jest obecnie P. projekt? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Wszyscy 

Beneficjenci, n=189 

Zaangażowanie Beneficjentów w działania związane z projektem wynikało 

najczęściej z ich własnej inicjatywy (80%). Rzadziej było to podyktowane inicjatywą 

ostatecznych odbiorców wsparcia (15%) czy innych instytucji (3%).  

Wykres 12 Z czyjej inicjatywy P. instytucja jest/była zaangażowana w działania związane z projektem? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Wszyscy 

Beneficjenci, n=191 

Przed przystąpieniem do projektu obowiązkowe było wykonanie diagnozy sytuacji 

problemowej w obszarze dotyczącym planowanego projektu. Najpopularniejszym 

sposobem wykonania diagnozy była ankieta realizowana w grupie podległych 

placówek edukacyjnych (53%), następnie – zebranie głosów od potencjalnych grup 

uczestników działań projektowych (41%). Dość często wykorzystywane były także 

wywiady eksperckie z przedstawicielami placówek edukacyjnych (29%). Otwarte 

konsultacje społeczne przeprowadziło 13% Beneficjentów. Ponadto 16% wskazało na 

inne sposoby przeprowadzenia diagnozy (m.in. wskazywano na analizę danych 

zastanych).  

Wykres 13 Proszę zaznaczyć, w jaki sposób została wykonana ta diagnoza przez Państwa instytucję? 

7% 23% 26% 43%

Dopiero po podpisaniu umowy / na etapie prac przygotowawczych

W początkowej fazie realizacji

W zaawansowanej fazie realizacji

Projekt został zakończony

80% 15% 3% 2%

Z inicjatywy naszej instytucji Z inicjatywy naszych beneficjentów

Z inicjatywy innej instytucji Trudno powiedzieć
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Wszyscy 

Beneficjenci, n=191 

Wykonana diagnoza miała znaczny wpływ na decyzję o podjęciu próby otrzymania 

dofinansowania – 30% Beneficjentów oceniło ten wpływ jako bardzo duży lub 

całkowity, a 57% jako duży.  

Wykres 14 Jaki był wpływ wykonanej diagnozy na P. decyzję o podjęciu próby otrzymania 

dofinansowania w ramach Działania 10.1? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Wszyscy 

Beneficjenci, n=191 

 

 POCZĄTKI INTERWENCJI – PERSPEKTYWA INSTYTUCJI 

W ramach badania ilościowego zrealizowano 675 wywiadów z przedstawicielami 

instytucji. W czasie przeprowadzenia badania obejmowane wsparciem Instytucje 

były na różnych etapach realizacji projektu, jednak przede wszystkim były już po 

zakończeniu (52%) lub w zaawansowanej fazie realizacji (43%). Ponadto, w próbie 

odnotowano niewielki odsetek Instytucji będących w początkowej fazie realizacji 

(3%) lub dopiero na etapie prac przygotowawczych (2%).  

Wykres 15 Na jakim etapie realizacji jest obecnie P. projekt? 

53%

41%

29%

13%

16%

7%

Ankieta realizowana w grupie podległych

placówek edukacyjnych

Zebranie głosów od potencjalnych grup

uczestników działań projektowych

Wywiady eksperckie z przedstawicielami

placówek edukacyjnych

Otwarte konsultacje społeczne

Inne

Nie wiem

30% 57% 8% 3% 2%

Bardzo duży lub całkowity Duży Średni Niewielki Bardzo niewielki lub żaden
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, n=675 

Przedstawiciele wspieranych Instytucji zostali poproszeni o wskazanie obszaru, 

którego dotyczył lub będzie dotyczył projekt (mogli wskazać więcej niż jeden 

obszar). Instytucje najczęściej realizowały projekty w obszarze edukacji ogólnej (61%). 

Na edukację zawodową wskazało 29% badanych, na osoby ze szczególnymi 

potrzebami 17%, a na edukację przedszkolną 14%. Najmniej instytucji realizowało 

projekty w obszarze osób dorosłych (2%). Wynika to ze specyfiki wsparcia edukacji 

osób dorosłych w regionie, dwa projekty (realizowane przez WUP w Krakowie) były 

bezpośrednio skierowane do tej grupy. Pozostałe projekty jako wsparcie 

towarzyszące umożliwiały podnoszenie kompetencji nauczycieli więc w sposób 

pośredni mogły obejmować osoby dorosłe.  

Wykres 16 Którego obszaru dotyczył/będzie dotyczył P. projekt? [Pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, n=675 

Instytucje często realizowały więcej niż jeden projekt, w szczególności taka sytuacja 

dotyczy zespołu szkół, w których skład wchodzi zarówno szkoła podstawowa, jak 

i technikum oraz szkoła zawodowa, w związku z czym jedna instytucja mogła być 

beneficjentem różnych poddziałań zarówno w ramach działania 10.1, jak i 10.2.  

Instytucje w badaniu jakościowym wskazywały najczęściej, że o projekcie 

dowiedziały się od samego beneficjenta, którym była często gmina. Niekiedy 

pomysłodawcą była firma zewnętrzna, np. szkoła językowa. 

2% 3% 43% 52%

Dopiero po podpisaniu umowy / na etapie prac przygotowawczych

W początkowej fazie realizacji

W zaawansowanej fazie realizacji

Projekt został zakończony

61%

29%

17%

14%

2%

Edukacji ogólnej

Edukacji zawodowej

Osób ze szczególnymi potrzebami

Edukacji przedszkolnej

Osób dorosłych
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Z tą propozycją przyszła do nas pani, która jest właścicielem szkoły językowej w [nazwa 

miejscowości], ona ten projekt pisała i zaproponowała nam współpracę. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

Zaangażowanie Instytucji w działania związane z projektem wynikało najczęściej 

z inicjatywy organu prowadzącego (72%). Co piąty przedstawiciel zadeklarował, iż 

z inicjatywą wyszła ich Instytucja. Rzadko decyzja była podyktowana inicjatywą 

ostatecznych odbiorców wsparcia (1%) czy innych instytucji (4%).  
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Wykres 17 Z czyjej inicjatywy P. instytucja była zaangażowana w działania związane z projektem? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, n=675 

 

 POCZĄTKI INTERWENCJI – PERSPEKTYWA UCZESTNIKA 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ilościowego, źródło wiedzy o możliwości 

uczestnictwa w projekcie zależy od grupy docelowej wsparcia. W przypadku 

projektów z obszaru edukacji przedszkolnej (10.1.1 i 10.1.2) uczestnicy wiedzę tę 

czerpali przede wszystkim z przedszkola, od nauczycieli (60, i 62%). Odbiorcy działań 

skierowanych do szkół i placówek oświatowych z zakresu kształcenia ogólnego oraz 

zawodowego, czyli w szczególności uczniowie, dowiadywali się o takiej możliwości 

głównie bezpośrednio ze szkoły/placówki, do której uczęszczali m.in. od nauczycieli 

(78-98%). W przypadku projektów skierowanych bezpośrednio do osób dorosłych 

(10.2.4 i 10.3) głównym źródłem informacji byli ich bliscy – znajomi/rodzina (80 i 60%). 

Dodatkowo, blisko co piąty uczestnik dowiedział się o projekcie z ogłoszenia 

w Internecie. Odbiorcy działania 10.3 stosunkowo często wskazywali na inne źródła 

informacji – w tym zakresie wskazywano m.in. na różnego rodzaju działania 

promocyjne tj. banery reklamowe, plakaty, ulotki, a także ogłoszenia w prasie czy 

radiu. 

  

20% 1% 72% 4% 4%

Z inicjatywy naszej instytucji

Z oddolnej inicjatywy odbiorców naszych działań

Z inicjatywy organu prowadzącego

Z inicjatywy innej instytucji

Trudno powiedzieć
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Wykres 18 Skąd dowiedział się P. o możliwości uczestniczenia w projekcie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Udział w projekcie wynikał najczęściej z inicjatywy własnej uczestników. Ponadto 

w przypadku działań skierowanych głównie do uczniów szkół i placówek 

oświatowych (w tym także przedszkoli) uczestnictwo we wsparciu dość często było 

podyktowane namową nauczycieli. 

Wykres 19 Z czyjej inicjatywy wziął/wzięła Pan(-i) udział w tym projekcie? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

4%
22% 24%

4% 2% 2% 2% 2%

75%

60% 62%
92% 98%

78%
95% 92% 91%

2%
3%

5% 12% 4%

2%

6%
1% 2%

18% 19%

12%
2% 4%

1%
11%

2% 1% 2%

80%
60%

4% 5% 6% 2% 4% 2% 3% 3%

16%

Ogół 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3

Z innego źródła
Od znajomych, rodziny
Z ogłoszenia w Internecie
Ze szkoły/przedszkola, od nauczycieli
Bezpośrednio od instytucji, która realizowała projekt

63%
48%

56% 58% 56% 61%
77% 75%

53%

82%
73%

21%

32%
32% 24% 28% 22%

15% 13%

33%

6% 12%
6% 6% 2% 7%

2% 2% 4% 8%
17%

8% 3% 4%
7% 8% 5% 6% 9% 11% 10% 10%

2% 5% 2% 5% 6% 5% 1%

Ogół 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3

Inne
Z konieczności – np. z związku z pracą lub nauką
Za namową moich bliskich, rodziny, przyjaciół
Za namową nauczycieli w szkole
Mojej własnej
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4.2. Ocena interwencji według kryteriów ewaluacji 

Ocena działań podjętych w trakcie interwencji zostanie dokonana m.in. 

z wykorzystaniem pięciu najpopularniejszych kryteriów ewaluacyjnych: trafności, 

skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości8. Niektóre z kryteriów mają swoje 

odzwierciedlenie w pytaniach badawczych, a na niektóre będą się składały różne 

elementy zrealizowanego badania, zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. 

Kryteria ewaluacyjne: 

 Trafność/adekwatność, pozwala ocenić stopień adekwatności celów realizowanego 

wsparcia w stosunku do zmieniających się potrzeb i wyzwań społeczno-

gospodarczych zidentyfikowanych w obszarze edukacji na terenie województwa 

małopolskiego.  

Odpowiedź na pytanie badawcze: Czy realizowane w ramach 10 osi projekty 

odpowiadają na potrzeby ostatecznych odbiorców, a w jakim zakresie się z nimi 

rozmijają? 

 Skuteczność, pozwalająca ocenić czy założone cele wsparcia zdefiniowane na 

etapie programowania są osiągane dzięki realizowanym projektom w obszarze 

edukacji (czy osiągnięto to, co zaplanowano);  

Odpowiedzią będzie analiza wskaźników jak również odpowiedzi na pytania 

badawcze: W jakim stopniu realizacja projektów w ramach 10 osi prowadzi do 

osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej 

oraz rozszerzenia oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego? Jakie 

czynniki wpływają lub mogą wpływać na skuteczność realizacji tych projektów? 

 

Jaki jest wpływ działań 10 osi na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty 

edukacyjnej obejmowanych wsparciem szkół prowadzących kształcenie ogólne, 

w szczególności szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu? Czy 

oraz w jakim stopniu realizowane projekty wpłynęły na jakość pracy tych szkół? 

 

Jak wsparcie udzielane w ramach analizowanej osi wpływa/wpłynęło na wzrost 

kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności 

tych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy?   

                                                 

8 K. Olejniczak, 2012, Monitoring i ewaluacja, [w:] J. Górniak, S. Mazur, Strategiczne zarządzanie rozwojem. Poradnik, 

MRR, 
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 Użyteczność, pozwalająca ocenić w jakim stopniu uzyskane efekty (zarówno 

planowane jak i nieplanowane) wspartych w ramach 10 osi projektów odnoszą się do 

obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych w zakresie edukacji;  

Odpowiedź na kilka pytań badawczych, m.in.: 

Czy w wyniku uzyskanego wsparcia wzrosła efektywność kształcenia zawodowego 

przejawiająca się przede wszystkim zwiększeniem szans na zatrudnienie uczniów szkół 

zawodowych? Czy widoczne są w tym zakresie różnice dla poszczególnych branż? 

Jaki jest wpływ działań 10 osi na podniesienie jakości nauczania i poszerzenie oferty 

edukacyjnej obejmowanych wsparciem szkół prowadzących kształcenie ogólne, 

w szczególności szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu? Czy 

oraz w jakim stopniu realizowane projekty wpłynęły na jakość pracy tych szkół? 

Jak wsparcie udzielane w ramach analizowanej osi wpływa/wpłynęło na wzrost 

kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności 

tych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy?   

 

 Efektywność, pozwalająca ocenić efektywność alokowanych zasobów, ustalając 

relację między nakładami, kosztami, zasobami a osiągniętymi efektami interwencji 

w ramach 10 osi RPO WM 2014-2020. 

Odpowiedź na pytanie badawcze: Które typy projektów realizowanych w ramach 10 

osi są najbardziej efektywne, tj. mierzone stosunkiem poniesionych nakładów do 

osiągniętych efektów? Które z nich w największym stopniu przyczyniają się do 

osiągnięcia zaplanowanych rezultatów? 

Każde z powyższych kryteriów będzie pogłębione również w szerszej perspektywie niż 

tylko odpowiedź na wskazane pytania badawcze. W wykorzystanych narzędziach 

badawczych – kwestionariuszach i scenariuszach – znalazły się pytania, które 

umożliwią dodatkową weryfikację wybranych kryteriów ewaluacyjnych. Ponadto 

wypowiedzi respondentów w badaniu jakościowym pozwoliły również na częściowe 

uwzględnienie kryterium trwałości w niniejszej ewaluacji. 
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 Kryterium trafności 

Na podstawie przeprowadzonego badania 

ilościowego można stwierdzić, iż projekty realizowane 

w ramach 10 osi odpowiadają na potrzeby 

odbiorców, a więc spełniają kryterium TRAFNOŚCI.  

Aż 95% uczestników przyznało, że projekt, w którym uczestniczyli był dla nich 

rozwijający. Aspekt ten został oceniany bardzo wysoko w przypadku każdego 

z poddziałań.  Jednak nieco większy, niż w przypadku pozostałych poddziałań, 

odsetek negatywnych wskazań odnotowano wśród odbiorców poddziałania 10.1.4 

(8%) oraz 10.2.3 (8%).  

Wykres 20 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Według blisko co czwartego uczestnika niektóre elementy wsparcia były 

niepotrzebne. Zbędne elementy częściej dostrzegali odbiorcy wsparcia z obszaru 

kształcenia ogólnego (zwłaszcza odbiorcy 10.1.4 – 40% oraz 10.1.5 – 35%) oraz 

zawodowego uczniów (w szczególności odbiorcy 10.2.3 – 33%), w porównaniu do 

uczestników projektów z zakresu edukacji przedszkolnej oraz kształcenia osób 

dorosłych. Respondenci badania ilościowego nie precyzowali, które dokładnie 

elementy projektów były niepotrzebne. 

  

50% 57% 56% 49% 42%
51% 54% 49%

40%

74%
58%

45%
40% 42%

48%
50%

47% 42% 47%
51%

24%

37%

3%
3% 2%

2% 4%

2% 4% 4%
7% 2%

1% 1% 4% 1% 2% 1%

0% 1% 0% 3%

Ogół 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć/nie wiem

Projekt był dla mnie rozwijający

PYTANIE BADAWCZE 12. 

Czy realizowane w ramach 10 osi 

projekty odpowiadają na potrzeby 

ostatecznych odbiorców, a w jakim 

zakresie się z nimi rozmijają? 
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Wykres 21 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Rozpatrując aspekt elementów związanych z projektem, warto przywołać kwestię 

poruszaną w badaniu jakościowym ze wspartymi instytucjami oraz beneficjentami. 

Ich przedstawiciele wskazywali na ogromne obciążenia biurokratyczne związane 

m.in. z wypełnianiem i obiegiem dokumentacji projektowej  na linii uczestnik – 

wsparta instytucja - beneficjent. O ile nie pojawiały się wzmianki o tym, że pewne 

aspekty wsparcia o charakterze edukacyjnym były niepotrzebne, o tyle kwestia 

dokumentacji przedstawia się jako wzbudzająca wiele negatywnych emocji, 

a nawet zniechęcająca do udziału w projektach. Problemem dla zaangażowanych 

stron jest zarówno ilość dokumentacji, jak i ich obieg w papierowej 

formie. Podkreślano także, że ułatwieniem byłaby zmiana formy 

zarządzania dokumentacją – z papierowej na elektroniczną. 

Rekomendujemy ponadto maksymalne uproszczenie formy 

i zredukowanie objętości niezbędnej do podpisania dokumentacji 

projektowej. 

Przy takiej ilości dokumentów, którą rodzic wypełniał, to było około dziesięciu stron. Tam było 

mnóstwo błędów, więc te wnioski musiały znowu wracać do ludzi, to znowu trzeba było je 

zbierać. Trzeba było dzwonić, bo oni oddawali źle wypełnione, bo nie wiedzieli. Tam jedno 

pytanie było takie, że… wykraczało poza poziom wykształcenia nawet mojego, naprawdę 

zupełnie niezrozumiałe. Wszyscy rodzice tam popełniali błąd. 

Przedstawiciel instytucji wspartej w ramach podziałania 10.2.3 
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Trudno powiedzieć/nie wiem

Niektóre elementy projektu były niepotrzebne
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Ta cała papierologia, która jest związana z projektami sprawia, że […] rodzicom też się nie chce 

tych wszystkich dokumentów wypełniać. Mimo wszystko, że to jest za darmo dla dzieci, to 

niektórzy z tego rezygnują tylko dlatego, że muszą non stop wypełniać jakieś dokumenty […] to 

jest po prostu straszne. 

Przedstawiciel instytucji wspartej w ramach podziałania 10.1.3 

 

To jest tyle papierów, uczniowie jak to wypełniają, to też mają dosyć […] więcej dokumentacji 

powinno wyjść takiej elektronicznej, a nie papierowej. 

Przedstawiciel instytucji wspartej w ramach podziałania 10.2.2 

 

Zdaniem uczestników projekty były realizowane przez osoby kompetentne (97%). 

Odbiorcy wszystkich poddziałań ocenili ten aspekt bardzo wysoko, odsetek osób 

podzielających tę opinię wahał się pomiędzy 94 a 100%.  

Wykres 22 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Zdecydowana większość użytkowników przyznała, że udział w projekcie przyniósł im 

dużo dobrego (93%). Dotyczy to wszystkich poddziałań, należy jednak wskazać, iż 

szczególnie pozytywnie w tym zakresie wyróżniają się wsparcia obejmujące 

edukację przedszkolną oraz kształcenie osób dorosłych. 
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Wykres 23 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Także zdecydowana większość badanych (82%) zgodziło się ze stwierdzeniem, iż 

cały projekt był spójną całością i nie można by zrezygnować z żadnego elementu, 

zaobserwowano jednak dość znaczne różnice ze względu na poddziałanie. 

Najmniejszy odsetek twierdzących wskazań odnotowano w przypadku poddziałania 

10.1.4 (66%).  

Wykres 24 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 
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Niemal 9 na 10 uczestników przyznało, że projekt okazał się być tym, czego się 

spodziewali na początku. Największy udział odbiorców wsparcia mających nieco 

inne oczekiwania odnotowano w przypadku projektów z zakresu kształcenia 

ogólnego (10.1.3 – 11%, 10.1.4 – 22%, 10.1.5 – 15%) oraz podziałania 10.2.3 (16%).  

Wykres 25 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Projekty na ogół spełniły oczekiwania ostatecznych odbiorców (93%), jednak 45% 

badanych przyznało, że projekt spełnił tylko część potrzeb w obszarze, którego 

dotyczył. Na podstawie omawianych stwierdzeń można zatem wnioskować, iż 

projekty w dużej mierze odpowiadają na potrzeby ostatecznych odbiorców, 

w szczególności badani pozytywnie oceniali projekty z obszaru edukacji 

przedszkolnej (zwłaszcza poddziałanie 10.1.1) oraz kształcenia osób dorosłych 

(10.2.4 oraz 10.3).  
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Wykres 26 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Wykres 27 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

W ramach badania ilościowego ostatecznych odbiorców wsparcia poproszono, aby 

na skali od 1 do 10 określili, na ile poleciliby swoim bliskim udział w projekcie. Na 

podstawie udzielonych odpowiedzi podzielono uczestników na 3 grupy: krytyków 

(odpowiedź w przedziale 1-6), obojętnych (7-8) oraz promotorów (9-10). 

Najliczniejszą grupę stanowili promotorzy (57%), czyli osoby, które będą polecać 
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bliskim udział w projekcie. Co trzeci uczestnik charakteryzował się postawą obojętną 

(co oznacza, że jest stosunkowo zadowolony, ale mniej skłonny do poleceń), zaś co 

dziesiąty był nastawiony krytycznie. Wskaźnik poleceń NPS (ang. Net Promoter Score; 

różnica pomiędzy udziałem promotorów a krytyków) wyniósł 47, co świadczy o 

wysokiej jakości świadczonych usług. Największą skłonność do poleceń wykazują 

odbiorcy wsparcia w obszarze kształcenia osób dorosłych (10.2.4 – NPS=84 oraz 10.3 

– 77). Wysoki wskaźnik poleceń NPS odnotowano także w grupie uczestników 

projektów z zakresu edukacji przedszkolnej (10.1.1 – 63 oraz 10.1.2 – 62). Wśród 

użytkowników wsparcia z obszaru kształcenia ogólnego oraz zawodowego uczniów 

wskaźnik poleceń NPS osiągnął nieco niższy – choć i tak stosunkowo wysoki – poziom. 

W przypadku kształcenia ogólnego najniższy wynik odnotowano wśród uczestników 

projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.1.4 (30), zaś w przypadku 

kształcenia zawodowego uczniów – wśród uczestników 10.2.3 (28).  

Wykres 28 Wskaźnik poleceń NPS (Na ile w skali od 1-10 poleciłby P. swoim bliskim udział w tym 

konkretnym projekcie?) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Również zdaniem Beneficjentów projekty realizowane w ramach 10 osi priorytetowej 

są adekwatne do potrzeb ostatecznych odbiorców. Średnia na skali 

pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza, że projekt był zupełnie nieadekwatny, zaś 5 

oznacza, że był bardzo adekwatny osiągnęła wysoki poziom - 4,63. Najwyższą 

średnią odnotowano w przypadku poddziałań obejmujących edukację 

przedszkolną – 4,70, najniższą zaś obejmujących kształcenie ogólne uczniów – 4,54. 

Należy jednak zaznaczyć, że zestawienie nie obejmuje projektów skierowanych do 

osób dorosłych, jest to podyktowane tym, iż wyłącznie jeden podmiot (Wojewódzki 

Urząd Pracy) był Beneficjentem tego typu projektów. Odnotowano jedynie jedną 
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negatywną opinię w zakresie adekwatności projektów do potrzeb (w przypadku 

poddziałania 10.1.2. Wychowanie przedszkolne - SPR)9.  

Wykres 29 W jakim stopniu, P. zdaniem, projekty realizowane w ramach Działania 10.1 są adekwatne do 

potrzeb ostatecznych odbiorców? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

będący minimum w początkowej fazie realizacji projektu 

Przedstawiciele Instytucji potwierdzają, że oferowane wsparcie odpowiadało na 

potrzeby ostatecznych odbiorców, jednak byli oni nieco mniej przychylni w tej kwestii 

niż przedstawiciele Beneficjentów (w szczególności rzadziej wskazywali na najwyższy 

stopnień). Średnia na skali pięciostopniowej w przypadku Instytucji realizujących 

projekty w obszarze kształcenia ogólnego wyniosła 4,29, zaś w przypadku kształcenia 

zawodowego – 4,45. 

  

                                                 

9 Została ona sformułowana przez respondenta jako „brak wsparcia dla dzieci z obszarów wiejskich”. 
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Wykres 30 Z perspektywy czasu, na ile P. zdaniem, cele Państwa projektu były adekwatne do potrzeb 

odbiorcy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektu w obszarze kształcenia ogólnego lub kształcenia zawodowego 

Przedstawiciele jednostek zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020 

w badaniu jakościowym wskazywali na kilka obszarów wspieranych przez fundusze 

unijne, które są wyjątkowo dobrze dostosowane do potrzeb grup docelowych i które 

z powodzeniem je zaspokajają: wychowanie przedszkolne, tworzenie Centrów 

Kompetencji Zawodowych, wsparcie edukacji ogólnej (doposażenie pracowni, 

wsparcie uczniów zdolnych), Małopolska Chmura Edukacyjna. Przykład wsparcia 

przedszkolnego, został podkreślony przez kilku respondentów jako przykład 

projektów, które w bardzo dużym stopniu zaspokoiły potrzeby.  

Mnie się wydaje, że one są tak dobrze dobrane do potrzeb tutaj regionu, bo zarówno to 

wsparcie przedszkolne, właśnie CKZ-y które żeśmy tu już podkreślały, również wsparcie szkół i ten 

rozwój uzdolnień u uczniów chodź by w ramach 10.1.3, czy chmury, no te zajęcia online, kółka 

naukowe, czy możliwość doposażenia pracowni szkolnych w ramach 10.1.3. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Nie znaczy to jednak, że pozostałe poddziałania nie są adekwatne do potrzeb. 

Wśród zrealizowanych badań jakościowych nie pojawiły się zdania krytyczne 

odnośnie zaspokojenia potrzeb grup docelowych. Złożenie wniosków o 

dofinansowanie było poprzedzane diagnozą potrzeb, które beneficjenci 

przeprowadzali w stosunkowo szerokim zakresie – nie była to wyłącznie analiza 

danych zastanych oderwana od lokalnej specyfiki, ale często ankiety wśród 

potencjalnych uczestników projektów.  
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Jednym z mierników TRAFNOŚCI wsparcia jest również realizacja jednego z jego 

przekrojowych zakresów, czyli wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

uczniów/rodziców/nauczycieli. Jak wynika z 

przeprowadzonego badania ilościowego 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

uczestników było realizowane w ramach 

wszystkich poddziałań skierowanych do 

uczniów szkół oraz przedszkoli. Blisko 4 na 10 ostatecznych odbiorców wsparcia 

zadeklarowało, iż w ramach projektu oferowano im tego typu opiekę. Największy 

odsetek uczestników objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym 

odnotowano w przypadku poddziałania 10.1.1, które obejmuje edukację 

przedszkolną (62%). Ponadto, pomoc tego typu częściej była świadczona 

w przypadku osób z niepełnosprawnościami (56%). 

Wykres 31. Czy w ramach projektu oferowana była Panu(-i) jako uczestnikowi, jakaś forma wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=966 

Oferowane w ramach projektów wsparcie psychologiczno-pedagogiczne zostało 

ocenione przez niemal wszystkich jego odbiorców jako przydatne (96%). 

Wykres 32 Jak Pan(-i) ocenia, przydatność takiego wsparcia? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

którym w ramach projektów oferowano wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, n=397 
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PYTANIE BADAWCZE 8. 

Czy w ramach projektów realizowane było 

wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

uczniów/rodziców/nauczycieli? Czy 

beneficjenci identyfikują w tym obszarze 

jakieś potrzeby? 
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Jak wynika z badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli 

Beneficjentów i Instytucji wsparcie psychologiczno-pedagogiczne realizowane 

w ramach projektów kierowane było przede wszystkim do uczniów (Beneficjenci – 

50%, Instytucje – 50%), znacznie rzadziej obejmowało ich rodziców (Beneficjenci – 5%, 

Instytucje – 16%) czy nauczycieli (Beneficjenci – 2%, Instytucje – 18%). Respondentów, 

którzy przyznali, iż w ramach projektów nie oferowano tego typu pomocy dla żadnej 

z tych grup dopytano, czy identyfikują takie potrzeby. Przeważająca część z nich nie 

dostrzega takich potrzeb, a zwłaszcza przedstawiciele Instytucji (Beneficjenci – 53%, 

Instytucje – 73%). Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne wskazane byłoby przede 

wszystkim dla uczniów (Beneficjenci – 37%, Instytucje – 19%), a w szczególności dla 

tych ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Rzadziej dostrzegano potrzebę 

objęcia takim wsparciem rodziców (12%, 4%) czy nauczycieli (7%, 5%).  

Pomoc skierowana do uczniów swoim zakresem powinna obejmować motywację 

uczniów do nauki oraz podnoszenia kompetencji (w tym kluczowych), a także rozwój 

kompetencji miękkich (tj. radzenie sobie ze stresem, budowanie poczucia własnej 

wartości, komunikatywność). Wskazywano również m.in. na wyrównywanie szans 

edukacyjnych czy indywidulany plan działania. 

W przypadku wsparcia dla nauczycieli oraz rodziców respondenci rzadko definiowali 

zakres. W przypadku nauczycieli odnotowano jednak wskazania na wsparcie 

z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych oraz kompetencji miękkich (m.in. 

rozwój emocjonalny dziecka), natomiast w przypadku rodziców z zakresu nowych 

technologii oraz umiejętności współpracy ze szkołą w kwestii wsparcia ucznia 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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Wykres 33 Czy w ramach realizowanych 

projektów miało miejsce wsparcie 

psychologiczno-pedagogiczne dla którejś z 

poniższych grup? 

Wykres 34 Czy dla którejś z grup takie wsparcie 

byłoby potrzebne? Dla której i w jakim zakresie? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

i Beneficjenci 

 

 Kryterium efektywności 

W celu zbadania kryterium EFKTYWNOŚCI, respondenci zarówno w badaniu 

jakościowym jak i ilościowym odpowiadali na pytania o efekty działań w ramach 

projektów. Z punktu widzenia zdecydowanej 

większości ostatecznych odbiorców wsparcia (92%), 

projekty realizowane w ramach 10 Osi Priorytetowej 

przyniosły oczekiwane efekty. Jedynie 6% 

uczestników przyznało, że projekt nie spełnił ich 

oczekiwań. Największy odsetek pozytywnych 

wskazań odnotowano w przypadku poddziałania 

10.1.1 (98%) oraz 10.2.4 (100%), natomiast negatywnych w przypadku poddziałania 

10.2.2. (10%) oraz 10.2.3 (12%). Stosunkowo dużo jednoznacznie pozytywnych ocen 

uzyskało wsparcie skierowane do osób dorosłych (10.2.4 – 74% oraz 10.3 – 54%).  
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PYTANIE BADAWCZE 12. 

Które typy projektów 

realizowanych w ramach 10 osi są 

najbardziej efektywne, tj. mierzone 

stosunkiem poniesionych 

nakładów do osiągniętych 

efektów? Które z nich w 

największym stopniu przyczyniają 

się do osiągnięcia zaplanowanych 

rezultatów? 
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Wykres 35 Czy Pana/i zdaniem projekt przyniósł Pana/i oczekiwane efekty? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Uczestników, którzy przyznali, iż wsparcie nie przyniosło oczekiwanych efektów 

dopytano, czego ich zdaniem brakowało w projekcie. Poniżej opisano opinie 

respondentów w tym zakresie w podziale na poddziałanie: 

 10.1.2 – grupa była nieadekwatna do wieku dziecka; 

 10.1.3 – zabrakło rozwinięcia niektórych tematów (odpowiedniego 

wytłumaczenia), za mało wiedzy przydatnej i praktycznej, niektóre informacje 

były niepotrzebne; 

 10.1.4 - właściwej organizacji, projekt zwierał niepotrzebne elementy, poziom 

przekazywanej wiedzy był niedostosowany do grupy odbiorców; 

 10.1.5 - podsumowania efektów końcowych, brak ukierunkowania w dalszej 

edukacji; 

 10.2.1 – za mało zajęć praktycznych, udział w projekcie nie pomógł w 

wyznaczeniu dalszej ścieżki edukacyjnej/zawodowej, za mało czasu za dużo 

materiału, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry; 

 10.2.2 – zabrakło rozwinięcia niektórych tematów, informacje były zbyt ogólne 

za mało zajęć praktycznych, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, brak 

zaangażowania ze strony prowadzących, brak sprzętu, brak indywidualnego 

podejścia; 

 10.2.3 – zabrakło rozwinięcia niektórych tematów, brak praktycznych 

informacji, informacje były zbyt ogólne, za mało zajęć i zaangażowania ze 

36% 43%
32% 33%

24%
35% 37% 38%

24%

74%

54%

55%
55%

62% 62%
70%

60% 56% 52%
62%

26%

31%

6% 6% 4% 6% 2% 6% 10%
9%

4%

1% 1% 3%
2%

2% 2% 1% 2% 2%
10%

Ogół 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć/nie wiem



 

Strona | 77  

 

strony instytucji realizującej projekt, udział w projekcie nie pomógł 

w wyznaczeniu dalszej ścieżki edukacyjnej; 

 10.3 – brak szkoleń, którymi był zainteresowany uczestnik, nieodpowiedni 

sposób prowadzenia zajęć, potrzeba własnego kapitału. 

Zdaniem zdecydowanej większości Beneficjentów działania realizowane w trakcie 

projektów okazały się efektywne (92%). Opinie negatywne miały charakter 

jednostkowy. Średnia na pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznacza, iż działania były 

zupełnie nieefektywne, zaś 5 – w pełni efektywne wyniosła 4,48. Nieco niższą średnią 

odnotowano w przypadku Beneficjentów realizujących projekty w obszarze 

kształcenia ogólnego uczniów (4,42), w porównaniu z edukacją przedszkolną (4,53) 

czy kształceniem zawodowym uczniów (4,53).  

Wykres 36 Proszę ocenić na ile P. zdaniem działania realizowane w trakcie P. projektu okazały się 

efektywne: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

będący w zaawansowanej fazie realizacji projektu lub po jego zakończeniu 

Także w opinii przedstawicieli Instytucji projekty realizowane w ramach 10 osi 

priorytetowej można uznać za efektywne. Podobnie jak w przypadku oceny 

adekwatności wsparcia przedstawiciele Instytucji byli nieco bardziej sceptyczni niż 

przedstawiciele Beneficjentów. Średnia na skali pięciostopniowej w przypadku 

Instytucji realizujących projekty w obszarze kształcenia ogólnego wyniosła 4,26, zaś 

w przypadku edukacji włączającej – 4,38.  
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Wykres 37 Proszę ocenić na ile P. zdaniem działania realizowane w trakcie P. projektu okazały się 

efektywne: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektu w obszarze kształcenia ogólnego lub edukacji włączającej 

Z perspektywy beneficjenta 10.2 za najbardziej efektywne można uznać wsparcie 

w zakresie kształcenia zawodowego. Eksperci wewnętrzni tychże jednostek 

wyjaśniają, że najbardziej efektywne są te działania, w których efekty widać 

natychmiast, np. w przypadku doradztwa zawodowego, kursów, staży. Najbardziej 

widoczne są efekty działań na mniejszą skalę – uczestnik projektu przychodzi, 

uzyskuje wsparcie w postaci np. kursu lub doradztwa i odchodzi. Jest to łatwo 

mierzalny efekt (jako np. zrealizowany kurs). Jest to potwierdzeniem badania 

ilościowego, w którym jako jedne z najbardziej efektywnych były oceniane: 

poddziałanie 10.2.4 (projekt „Kierunek Kariera Zawodowa”) oraz działanie 10.3 

(projekt „Kierunek Kariera”) – projekty realizowane przez WUP, obejmujące 

kształcenie zawodowe oraz rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych. 

Kolejnym obszarem wskazywanym przez ekspertów, który również został bardzo 

dobrze oceniony przez samych uczestników projektów, jest edukacja przedszkolna 

(10.1.1 oraz 10.1.2). Jako trzeci wyróżniony obszar jednostki zaangażowane w 

realizację RPO WM 2014-2020 wskazują na poddziałanie 10.1.4, czyli Małopolską 

chmurę edukacyjną. 

Na pewno ten element związany ze stażami i kursami jest o tyle ciekawy, że on daje szybki efekt, 

prawda? Bo to jest dla ucznia bardzo… To są takie najbardziej efektywne działania bo to 

mówią, że jest konkretny kurs, uczeń jest zdiagnozowany i po iluś godzinach on ma kwalifikacje 

w ręce tak na dobrą sprawę, mówiąc potocznie, prawda?  

Beneficjent 10.1 i 10.2 

No na pewno na pierwszym miejscu kształcenie zawodowe. Tutaj widzimy największy zastrzyk 

finansowy, największa energia, największe działania, największa ilość podmiotów, które są 
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zaangażowane, żeby ten segment kształcenia był prowadzony, dobrze prowadzony, w dobrym 

kierunku, jakościowo się rozwijał, dobrze współistniał z gospodarką. Specyfika tego kształcenia, 

wielość branż, zawodów, konieczność jego organizowania, no, przecież nie w oderwaniu od 

rzeczywistości gospodarczej, też przecież zmiennej, to wszystko razem powoduje, że 

prowadzenie tych spraw wymaga największego wysiłku. Ale myślę, że, tak jak pan zapytał, 

jeżeli byśmy chcieli ustalić proporcje między właśnie wysiłkiem, nakładami i efektami, wydaje mi 

się, że tutaj osiągnęliśmy to, co chcemy. Oczywiście to nie jest jeszcze moment, że mamy już 

fanfary odgrywać i koniec, wszystko załatwione, ale wydaje się, że w Małopolsce to jest na 

pierwszym miejscu zdecydowanie. Drugie miejsce, na pewno może nie wygląda to tak 

spektakularnie pod względem działań, bo to są działania o charakterze prostszym, ale na 

pewno edukacja przedszkola, przynajmniej do tego momentu, w którym jesteśmy w tej chwili, 

zdecydowanie tak, jeśli chodzi o efekty pozytywne, ale również to wszystko, co z tego wynika 

dla rodzin, środowisk lokalnych, rynku pracy, nie tylko dla samej kwestii edukacji. Mam nadzieję, 

że to się będzie dało odtworzyć po tych wszystkich sytuacjach związanych z epidemią. Trzecia 

sprawa to jest to wszystko, co jest związane z nowymi technologiami w edukacji, budowy 

platform współpracy w tym zakresie i też z eksperymentem, czyli to, co nazywamy Chmurą 

Edukacyjną, Centrum Nauki, my powoli nazywamy cały ten blok takim Małopolskim 

Laboratorium Wiedzy. 

Beneficjent 10.1 i 10.2 

 

Z przeprowadzonego badania ilościowego wśród 

przedstawicieli Instytucji i Beneficjentów wynika, iż bez 

wsparcia środkami z Programu lub przy niższych 

nakładach osiągnięcie efektów podobnych do 

uzyskanych w projektach z obszaru edukacji nie 

byłoby możliwe. Co więcej, zdaniem uczestników 

badania Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego był odpowiednim źródłem finansowania tego typu 

projektów (suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”: Instytucje - 90%, 

Beneficjenci - 77%), a środki zostały w pełni efektywnie wykorzystane (Instytucje - 

93%, Beneficjenci - 94%). 
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Wykres 38 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje i 

Beneficjenci, podstawa uzależniona od etapu realizacji projektu 

Poniżej przedstawiono wyniki uzyskane w grupie przedstawicieli Instytucji w podziale 

na trzy obszary – edukacja przedszkolna (10.1.1, 10.1.2), kształcenie ogólne uczniów 

(10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) oraz kształcenie zawodowe uczniów (10.2.1, 10.2.2, 10.2.3). 

Przedstawiciele podmiotów każdego z obszarów niemal zgodnie przyznają, iż bez 

wsparcia środkami z Programu lub przy niższych nakładach osiągnięcie efektów 

podobnych do uzyskanych w projektach z obszaru edukacji nie byłoby możliwe. Przy 

czym jednoznacznie zdecydowani w tej kwestii byli w szczególności reprezentanci 

Instytucji realizujących projekty w ramach edukacji przedszkolnej.  Także częściej ich 

opinie były zdecydowane odnośnie stwierdzenia, iż Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Małopolskiego był odpowiednim źródłem finansowania tego typu 

projektów, a także, iż środki zostały w pełni efektywnie wykorzystane w ramach 

realizacji projektów. 
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Środki zostały w pełni efektywnie wykorzystane w ramach realizacji 

naszego projektu z Działania 10 RPO.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego był 

odpowiednim źródłem finansowania tego typu projektów

Można było zrealizować projekty dające takie same efekty przy 

wykorzystaniu niższych środków finansowych

Bez wsparcia środkami z Programu nie byłoby możliwe osiągnięcie 

takich rezultatów projektów
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Wykres 39 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

realizujące projekty we wskazanych obszarach, podstawa uzależniona od etapu realizacji projektu 

 

Instytucje podczas badania jakościowego również wypowiadały się na temat 

poniesionych nakładów, jednak z własnej perspektywy, jako osoby realizujące 

projekty i wkładające w nie swoją pracę. Większość badanych podkreślała, że 

nakład pracy, w szczególności w początkowym okresie realizacji projektu, był bardzo 

duży. W szczególności, że osoby te miały swoje pozostałe obowiązki które musiały 

wykonywać tak jak zazwyczaj. Jednak oceniają oni te nakłady jako konieczne i nie 

polemizują z zasadnością wykonywania czynności, za które byli odpowiedzialni 

podkreślając równocześnie duże korzyści z realizowanych projektów. 
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Środki zostały w pełni efektywnie wykorzystane w ramach realizacji 
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Można było zrealizować projekty dające takie same efekty przy 
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Bez wsparcia środkami z Programu nie byłoby możliwe osiągnięcie 

takich rezultatów projektów
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To ja powiem tak, że no ja troszkę traktowałam swój nakład pracy tutaj, jako misję, bo na 

pewno, już w taki sposób właśnie zawsze podchodzę do pracy z młodzieżą, na pewno nakład 

pracy był nieadekwatnie duży w stosunku do tego, co było jakby gratyfikacją finansową, to na 

pewno. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

 Kryterium skuteczności 

Analizując to, czy kryterium skuteczności zostało spełnione, należy mieć na uwadze 

główny cel uwzględniony w SzOOP RPO WM 2014-2020, tj. głównym celem osi 

priorytetowej jest rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawa 

budowania silnej pozycji regionu.  

 

Szczegółowymi wyznacznikami spełnienia kryterium skuteczności są: 

 wzrost liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty dodatkowej 

placówek wychowania, 

 podniesienie jakości nauczania  i poszerzenie oferty edukacyjnej szkół prowadzących 

kształcenie ogólne objętych wsparciem, w szczególności szkół osiągających najsłabsze 

wyniki edukacyjne w skali regionu, 

 podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Podczas analizy kryterium skuteczności 

posłużono się wynikami przeprowadzonych 

badań ilościowych, jakościowych i poziomem 

realizacji wskaźników.  

 

 WZROST LICZBY TRWAŁYCH MIEJSC EDUKACJI 

PRZEDSZKOLNEJ, ROZSZERZENIE OFERTY 

DODATKOWEJ PLACÓWEK WYCHOWANIA 

Założony poziom realizacji wskaźników z obszaru 

edukacji przedszkolnej nie został osiągnięty, 

jednak wartość tych wskaźników może ulec 

PYTANIA BADAWCZE  

 W jakim stopniu realizacja projektów w ramach 

10 osi prowadzi do osiągnięcia celu jakim jest 

zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji 

przedszkolnej oraz rozszerzenia oferty 

dodatkowej placówek wychowania 

przedszkolnego? Jakie czynniki wpływają lub 

mogą wpływać na skuteczność realizacji tych 

projektów? 

 Jaki jest wpływ działań 10 osi na podniesienie 

jakości nauczania i poszerzenie oferty 

edukacyjnej obejmowanych wsparciem szkół 

prowadzących kształcenie ogólne, w 

szczególności szkół osiągających najsłabsze 

wyniki edukacyjne w skali regionu? Czy oraz w 

jakim stopniu realizowane projekty wpłynęły na 

jakość pracy tych szkół? 

 Jak wsparcie udzielane w ramach analizowanej 

osi wpływa/wpłynęło na wzrost kompetencji 

i podniesienie kwalifikacji zawodowych osób 

dorosłych, w szczególności tych znajdujących 

się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy?   

 



 

Strona | 83  

 

jeszcze zmianie10. Uwzględniając wyniki przeprowadzonych badań można stwierdzić, 

że w ramach projektów z obszaru edukacji przedszkolnej zwiększyła się liczba 

dostępnych miejsc oraz rozszerzyła się oferta dodatkowa placówek wychowania 

przedszkolnego.  

„... wejście w projekt pomogło nam też otworzyć dodatkowy oddział. Ponieważ było takie 

zapotrzebowanie na rynku, że nie mogliśmy przyjmować wszystkich dzieci, więc na liście 

rezerwowej było ich dosyć dużo, więc mogliśmy otworzyć ten dodatkowy oddział, przez co 

mogliśmy zatrudnić dodatkowe pomoce do przedszkola, czyli pracowników” 

Uczestnik 10.1 

W przypadku wszystkich Instytucji realizujących tego typu projekty rozszerzono 

również ofertę edukacyjną (jedynie 5% Instytucji wskazało, że projekt tego nie 

dotyczył).  

Wykres 40 Proszę ocenić, na ile cele założone w ramach Działania 10.1 i w P. poddziałaniu zostały 

zrealizowane w P. projekcie:  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

poddziałań 10.1.1 i 10.1.2, n=40 

                                                 

10 Szczegółowa analiza wskaźników znajduje się w podrozdziale „realizacja wskaźników” rozdziału 4.1 Interwencja 

3%

3%

10%

10%

93%

80%

83%

5%

10%

5%

Zwiększenie liczby miejsc edukacji

przedszkolnej

Zwiększenie dostępności miejsc edukacji

przedszkolnej

Rozszerzenie oferty dodatkowej

placówek wychowania przedszkolnego

1 - niezrealizowane 2
3 - zrealizowane w średnim stopniu 4
5 - zrealizowane w bardzo dużym stopniu Projekt tego nie dotyczył

4,97

4,89

4,84

średnia:
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 PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA I POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ SZKÓŁ 

PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE OBJĘTYCH WSPARCIEM, W SZCZEGÓLNOŚCI SZKÓŁ 

OSIĄGAJĄCYCH NAJSŁABSZE WYNIKI EDUKACYJNE W SKALI REGIONU 

Analizując poziom realizacji wskaźników z obszaru oferty edukacyjnej szkół 

prowadzących kształcenie ogólne można wskazać, że udało się zrealizować 

założone poziomy poniższych wskaźników:  

 „Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 

w programie”  

 „Liczba szkół w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych”  

 „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu 

w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych” 

 „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych”  

Jak widać w przypadku powyższych wskaźników, pracownie zostały doposażone 

i wyposażone w sprzęt TIK, co umożliwiło prowadzenie zajęć edukacyjnych. 

Z pewnością przyczyniło się to do podniesienia jakości nauczania.  

Natomiast wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w przypadku 

zdecydowanej większości Instytucji (91% ogółem, zagregowane odpowiedzi: 

zdecydowanie tak i raczej tak) rozszerzono ofertę edukacyjną. Również pozytywnie 

wypowiedziały się Instytucje oceniając czy w efekcie realizacji projektu podniesiono 

poziom nauczania – 85% ogółem zagregowanych odpowiedzi: zdecydowanie tak 

i raczej tak. Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy jakości pracy szkół (79% 

pozytywnych odpowiedzi). Jednak projekty w ramach 10 osi RPO nie były kierowane 

szczególnie do szkół osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie (46% 

zagregowanych odpowiedzi: zdecydowanie nie i raczej nie). 
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Wykres 41 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

 

 PODWYŻSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH 

SIĘ W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY 

Działania skierowane do osób dorosłych przyczyniły się do podwyższenia ich 

kompetencji zawodowych. Projekty 10.2.4. oraz 10.3 (mające na celu podwyższanie 

kompetencji osób dorosłych) są jednymi z najlepiej ocenianych, można wnioskować, 

że spełniły one oczekiwania uczestników. Zdecydowana większość uczestników 

projektów dotyczących kształcenia osób dorosłych (10.2 i 10.3) wskazała, że 

uczestnictwo w projektach wpłynęło na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. 

W dużej mierze przyczynił się do tego projekt realizowany w ramach poddziałania 

10.2.4 – 98% zagregowanych pozytywnych odpowiedzi (zdecydowanie tak i raczej 

tak).  

  

14%

30%

53%

25%

17%

24%

55%

38%

54%

36%

21%

5%

5%

6%

7%

25%

2%

1%

2%

16%

10%

3%

15%

37%

Projekty w ramach 10 osi RPO kierowane były

szczególnie do szkół osiągających najsłabsze

wyniki edukacyjne w regionie.

W efekcie realizacji projektu z Działania 10

podniesiono poziom nauczania w naszej

instytucji.

Rozszerzono ofertę  edukacyjna w naszej

instytucji.

Jakość pracy szkół naszej instytucji jest obecnie

widocznie wyższa.

Szkoły osiągające najsłabsze wyniki

edukacyjne w regionie, szczególnie dużo

zyskały w efekcie realizacji projektu z 10 osi

RPO.

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

n=413

n=397

n=397

n=397

n=413
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Wykres 42 Czy w Pana/i opinii projekt, wpłynął na podniesienie Pana/i kwalifikacji zawodowych? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

 

Podsumowanie 

Realizacja założonych celów świadczy o SKUTECZNOŚCI udzielonego wsparcia. Jak 

wynika z przeprowadzonych badań, w przekonaniu przedstawicieli Instytucji 

i Beneficjentów główne cele poszczególnych poddziałań zostały osiągnięte11.  

Cele projektów zostały omówione bardziej szczegółowo w dalszej części raportu,  

w podrozdziałach dotyczących poszczególnych wspieranych obszarów. 

 

 Kryterium trwałości 

Zdaniem zdecydowanej większości (89%) uczestników projektów, jego efekty będą 

trwały dłużej niż okres trwania projektu (kryterium TRWAŁOŚCI). W przypadku 

każdego poddziałania odsetek odpowiedzi twierdzących był bez wątpienia bardzo 

wysoki, najmniejszy jednak odnotowano w przypadku poddziałania 10.2.3 (79%), zaś 

największy – w przypadku działań skierowanych do osób dorosłych (10.2.4 - 96%, 10.3 

- 95%).  

  

                                                 

11 Wartość wskaźników rezultatu nie jest stała i może ulec zmianie. Projekty są jeszcze w trakcie realizacji, a do grupy osób/podmiotów 

zasilających wskaźnik dołączą nowe. Dodatkowo, wzrośnie liczba podmiotów/osób, które osiągnęły efekt uprawniający do zaliczen ia 

ich do danego wskaźnika rezultatu. 

82%

55%

16%

34%

2%

4% 4% 2%

Uczestnicy 10.2.4

n=45

Uczestnicy 10.3

n=89

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć
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Wykres 43 Czy P. zdaniem efekty tego projektu będą trwałe, tzn. będą trwały dłużej niż tylko okres 

trwania projektu? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Uczestnicy projektów zostali poproszeni o oszacowanie czasu, jak długo mogą trwać 

efekty projektu. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane. Według 45% badanych 

efekty będą trwały nie więcej niż 5 lat, częściej na ten zakres wskazywali uczestnicy 

poddziałania 10.2.1 (59%) oraz 10.2.3 (61%). Zdaniem 9% odpowiadających będzie 

to okres od 5 do 10 lat, a zdaniem 6% - powyżej 10 lat. Uczestnicy formułowali także 

nieprecyzyjne odpowiedzi tj. krótko (1%), kilka lat (6%), długo (4%), dodatkowo 

niektórzy wskazywali na okres edukacji (2%) lub aktywności zawodowej (3%). Poza 

tym, w opinii 12% ostatecznych odbiorców wsparcia efekty będą widoczne przez 

całe życie. Na podstawie odpowiedzi respondentów zaobserwowano, iż 

długotrwałych efektów spodziewają się przede wszystkim uczestnicy projektów 

realizowanych w ramach poddziałania 10.2.4 oraz 10.3. 

  

43% 50% 44%
33%

42% 42% 46% 50%

32%

78%
65%

45%
43%

44%
56% 44% 47% 43%

43%

47%

18%
31%

9% 5% 12% 9% 10% 9% 10% 6%
16% 1%

2% 1% 1% 1% 1% 4% 2%
1% 2% 0% 4% 1% 1% 4% 2%

Ogół 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.3

Zdecydowanie tak Raczej tak

Raczej nie Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć/nie wiem
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Wykres 44 Proszę oszacować jak długo P. zdaniem mogą trwać efekty projektu? Ile to będzie czasu? 

Proszę podać szacunkowo. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

W przypadku Instytucji realizujących projekty w obszarze kształcenia zawodowego 

zapytano, czy efekty można uznać za trwałe i zdecydowana większość z nich 

odpowiedziała twierdząco (84%).  

Wykres 45 Czy efekty Państwa działań projektowych w zakresie kształcenia zawodowego można uznać, 

P. zdaniem za trwałe (czyli trwające dłużej niż okres realizacji i finansowania projektu)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze kształcenia zawodowego, n=45 

Respondenci badań jakościowych, w szczególności instytucje, podkreślały, że 

z powodzeniem wciąż po zakończeniu projektu (mimo upływu nawet kilku lat) 

korzystają z zakupionych pomocy naukowych oraz wykorzystują kompetencje, które 

nabyli w ramach projektów (dotyczy to doszkolenia nauczycieli). 
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krótko (ogółem)

do roku

1-2 lata

2-3 lata

3-5 lat

kilka lat (ogółem)

5-10 lat

powyżej 10 lat

długo (ogółem)
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R: -Na pewno się podobały zajęcia z matematyki, były z ozobotami. Na tyle się spodobały, że 

obecnie te ozoboty są wykorzystywane na zajęciach w edukacji 1-3, są wplecione po prostu 

w  podstawę programową 

M: Czyli zostały jako rezultat projektu jakieś pewne rozwiązania i one weszły w sposoby 

funkcjonowania? 

R:  tak 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

... udało się nam też wtedy otworzyć gabinet SI12, gdzie były prowadzone te zajęcia z dziećmi, 

które w opiniach, czy orzeczeniach, miały takie zalecenia integracji. No i ten gabinet nam po 

prostu pozostał i korzystamy z niego, bo mamy odpowiednią osobę, która ma kwalifikacje do 

prowadzenia takich zajęć. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

 Kryterium użyteczności 

Podczas analizy kryterium użyteczności uwzględniono w jakim stopniu uzyskane 

efekty odnoszą się do obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych w edukacji. 

Wyzwania te w dużej mierze są związane z ciągłym postępem technologicznym. 

Obszarem, który otoczyć należy szczególnym wsparciem systemowym 

i ekonomicznym jest edukacja przedszkolna. Niesie ona za sobą wiele korzyści m.in. 

zapewnia właściwy rozwój dziecka, które w tym wieku niezwykle szybko nabywa 

nowe umiejętności i kompetencje. Edukacja przedszkolna ma potężny wpływ na 

długofalowe procesy i jest strategicznie pożądana zarówno w obszarze społecznym, 

gospodarczym, jak i ekonomicznym. Zasadne jest inwestowanie w działania 

upowszechniające edukację przedszkolną13. 

Ponadto zmiany społeczne oraz na rynku pracy wymuszają pogodzenie życia 

zawodowego z życiem rodzinnym, wyzwania te także wpływają na konieczność 

                                                 

12 ang. sensory integration – integracja sensoryczna. 
13 Na wyzwania – rozwiązania. Dobre praktyki samorządowe w zakresie zarządzania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 

Warszawa 2014 
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rozpowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizowane w ramach 10 Osi projekty 

przyczyniły się do zwiększonego dostępu do wychowania przedszkolnego, dzięki 

czemu możliwy jest rozwój kluczowych kompetencji młodych ludzi. 

... Kolejnym takim obszarem bardzo istotnym to była kwestia edukacji przedszkolnej. Nasza 

strategia od samego początku wskazywała na konieczność upowszechnienia tej edukacji 

z jednej strony z racji na jej wpływ na dalszy rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi, 

a z drugiej strony gigantyczny wpływ również na wszystkie kwestie związane z całym 

organizowaniem życia rodzinnego, łączeniem kwestii wychowawczych z podejmowaniem 

pracy. Przede wszystkim tutaj największy problem w Małopolsce mieliśmy na terenach 

rzeczywiście bardziej oddalonych od (nazwa regionu), na terenach górskich. Chodzi o to, żeby 

rzeczywiście punkty kształcenia przedszkolnego, w różnej formie dopuszczalnej przez prawo, 

były jak najbardziej powszechne i dostępne właśnie w gminach, gdzie do tej pory 

upowszechnienie tej edukacji było najmniejsze, gdzie też nie było takiej tradycji kulturowej 

związanej z tego typu edukacją i wychowaniem. I również tutaj były przeznaczane rekordowe 

środki finansowe. Działania te były prowadzone w trybie konkursowym. I rzeczywiście i to, co 

było prowadzone w tym obszarze w ramach i potem w RPO w czasie ostatniej perspektywy, 

rzeczywiście zaczęło przynosić efekty. Tak jak w większych danych, których mamy- 

ogólnopolskich, tak w Małopolsce wskaźnik edukacji przedszkolnej bardzo się poprawił i tuż 

przed tymi sprawami epidemicznymi byliśmy już w tym obszarze na bardzo dobrym poziomie. 

Beneficjent 10.1 i 10.2 

Niezwykle dynamiczny postęp technologiczny przyczynia się do istotnych zmian 

społecznych i gospodarczych. Zmianie ulega sposób funkcjonowania zarówno ludzi, 

jak i firm. Stanowi to nie lada wyzwanie dla rynku pracy. Praktycznie wszystkie 

przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności sprzęt komputerowy i zasoby 

Internetu. W wielu branżach niemal każdy pracownik musi sprawnie posługiwać się 

komputerem14. Rozwój technologiczny wywoła daleko idące zmiany na rynku pracy. 

Będą pojawiać się nowe stanowiska, a niektóre istniejące zostaną zautomatyzowane 

i mogą okazać się zbędne. Wraz z dynamicznym postępem technologicznym 

wzrastają potrzeby szkoleniowe. Coraz więcej pracowników będzie wymagało 

przeszkolenia, aby dostosować swoje kompetencje do nowych wymagań15. Projekty 

                                                 

14 Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne – nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik 

Edukacyjny", Rzeszów 2011 
15 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2018 roku. Załącznik do Uchwały nr IX/106/19 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 31.05.2019r. 



 

Strona | 91  

 

realizowane w ramach poddziałania 10.2.4 oraz 10.3 przyczyniły się do 

podwyższania kompetencji i umiejętności osób dorosłych. 

Bez wątpienia wpływ technologii na życie ludzi będzie coraz silniejszy, co stwarza 

świetną okazję do wykorzystania jej do celów edukacyjnych. Trendy na rynku 

technologii wskazują, że coraz większe znaczenie będzie miała edukacja 

z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i zasobów cyfrowych. Wymaga to jednak 

podnoszenia kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz wyposażenia szkół 

w sprzęt TIK16. W ramach 10 Osi Priorytetowej RPO WM podejmowane były takie 

działania. 

Ważna jest również wspomniana przez rozmówców konieczność nauki zdalnej ze 

względu na panującą epidemię. Wyposażenie placówki było bardzo pomocne 

podczas prowadzenia zdalnych lekcji. Fakt ten uświadamia również, że korzyści 

z projektu nie są tymczasowe, a podjęte działania wpasowują się nawet w sytuacje 

o małym prawdopodobieństwie wystąpienia. 

Dobrą rzeczą jest też to, że później pocztą pantoflową dzieciaki przekazują sobie informacje 

i dzięki temu mamy nabór do kolejnych edycji, bo oni wiedzą, że to nie jest szkoła, że to nie są 

zwykłe lekcje, że to nie są normalne zajęcia. Tylko jest to coś innego, ciekawszego. Dzięki temu 

właśnie nabór. Ta sytuacja, która teraz zaistniała z tym koronawirusem, to też troszeczkę nam 

utrudniła. Mimo to staraliśmy się zorganizować trzy razy zajęcia odbywały się w sposób zdalny. 

Nauczyciele przeprowadzili to połączyli się z uczniami i myślę, że udało się nam wszystkie te 

zamierzone cele i wskaźniki osiągnąć. Generalnie uczniowie byli zadowoleni, wynika to też 

z tego, że już np. wiemy po kolejnej diagnozie, że są uczniowie, którzy uczestniczyli w 

poprzedniej edycji, bo byli na niższym etapie edukacyjnym. Teraz się zapisali na wyższy. 

Uczestnik FGI 10.1, beneficjent 

W gospodarce opartej na wiedzy podstawę stanowi kapitał intelektualny. Jest on 

uważany za kluczowy czynnik decydujący o sukcesie. Obecnie Internet stanowi 

powszechne źródło informacji i w związku z tym niezbędna staje się umiejętność 

filtrowania informacji. Niezwykle ważną kwestią jest model edukacyjny, który pozwoli 

ludziom już od najmłodszych lat w sposób ustawiczny podnosić kompetencje oraz 

                                                 

16 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, 

Warszawa 2011 
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skutecznie i krytycznie przekształcać informacje w wiedzę17. Poza zapewnieniem 

podstawy wiedzy ogólnej szkoła powinna kształcić u uczniów postawy 

przedsiębiorcze18. Ponadto, placówki edukacyjne powinny kształtować także 

kompetencje miękkie, które należą do kompetencji najbardziej pożądanych przez 

pracodawców19. W wyniku realizacji projektów uczniowie objęci wsparciem 

w zakresie kształcenia ogólnego podnosili kompetencje kluczowe. Co więcej, 

projekty te przyczyniły się do podniesienia poziomu nauczania w placówkach 

edukacyjnych.  

Respondenci podczas grupowego wywiadu zaznaczali również, że istotne jest 

techniczne zaplecze, które pozwala na kontynuowanie nauki. Realizacja projektu 

przyczyniła się do wzrostu u młodzieży kompetencji niezbędnych na rynku pracy. 

Wyposażenie i adaptacja pracowni w ramach projektu pozwoliło na podniesienie 

kompetencji, co wprost przełożyło się na „odnalezienie się” na rynku pracy.  

Póki co projekt się zakończył w ubiegłym roku, w tym roku korzystamy z tych laptopów. Wiem, 

że szkoły, które korzystały w mojej gminie, realizowały te same projekty, w czasie nauki zdalnej 

po prostu wykorzystały (ns) laptopy dla dzieci, dla uczniów, bo można było to wypożyczyć. 

Uczestnik FGI 10.1, przedstawiciel wspartej instytucji 

 

Natomiast w tym przypadku faktycznie te kursy, te szkolenia, te możliwości związane z 

wyposażeniem pracowni, z adaptacją pracowni przyczyniły się faktycznie do wzrostu 

kompetencji młodzieży. Widać to choćby nawet po wskaźnikach rynku pracy, jakie są. 

Obserwujemy, robimy takie własne badania na potrzeby naszych projektów od 2010 r., że 

młodzież, która kończy szkoły zawodowe, a brała udział w projektach, dużo łatwiej, dużo lepiej 

odnajduje się na rynku pracy, niż osoby, które w tych projektach nie uczestniczyły. I to jest taki 

namacalny dowód na to, że efektywność tych działań jest faktycznie znacznie wyższa, niż 

innych projektów miękkich, które były realizowane wcześniej. 

Uczestnik FGI 10.2, beneficjent 

                                                 

17 A. Kwasek, Wyzwania współczesnej edukacji w kontekście zmian technologicznych i społecznych, Warszawa 2018 
18 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, 

Warszawa 2011 
19 Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne – nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej, "Kwartalnik 

Edukacyjny", Rzeszów 2011 
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Dzięki temu, że planowane działania były dostosowane do potrzeb rynku pracy  

i uwzględniały m.in. naukę języka angielskiego, uczestnicy nabyli znajomość języka 

obcego niezbędnego w wielu miejscach pracy. 

Ja tak, bo mam potrzebę posiadania tych uprawnień. Jeśli chodzi o kurs językowy, to w każdej 

sytuacji, dziś takie czasy, że w każdym zawodzie prawie ten język angielski się przydaje bardzo, 

bardzo poszerza możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie. No bo tak naprawdę z dobrym 

angielskim praktycznie dużo szersze jest pole manewru. U mnie ten angielski gdzieś się zatracił, 

no bo ja go jakoś tam miałem kiedyś, ale ponieważ nie używałem, no to się stracił, a teraz 

byłaby realna potrzeba posługiwania się nim.  

Uczestnik 10.3 

 

... oni się naprawdę dużo na tych rzeczach nauczyli, no bo oprócz tych kwalifikacji, o których 

pan mówi, tych państwowych, czyli twardych, typu prawo jazdy, typu wózek widłowy, czy typu 

kurs barmański, oni uzyskali bardzo dużo kompetencji. I na przykład kucharz, który kończył 

szkołę, jeśli miał dodatkowe kompetencje i dodatkowe umiejętności związane na przykład nie 

wiem, z kursem baristy, z kursem carvingu, czy z kursem kelnerskim, to on na pewno miał no 

dużo łatwiej będzie miał, tak, później. Ale też mamy dzieci, które są bardzo zainteresowane 

daną branżą. I to rozwinęło im jakby skrzydła, one jeszcze bardziej chcą, tak, a może by jeszcze 

jakieś kursy molekularne? Bo czegoś takiego nie było. Może jeszcze takiego, wie pan. I u nich to 

jeszcze bardziej rozwija zainteresowania, tak. Szczególnie jeśli chodzi o szkoły branżowe. 

Przedstawiciel Instytucji wspartej w ramach poddziałania 10.2.1 

 

W ostatnich latach nastąpiła poprawa w obszarze kształcenia zawodowego, jednak 

cały czas identyfikuje się problemy w zakresie praktycznej nauki zawodu20. 

Realizowane projekty dążyły do poprawy sytuacji w tym zakresie, poprzez tworzenie 

i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijania oferty szkół i placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe. 

Osiągnięte efekty potwierdzają również wyniki badania ilościowego. Zdaniem 

przedstawicieli Instytucji, w efekcie realizowanych projektów, zmieniła się sytuacja 

uczniów i absolwentów szkół kształcenia zawodowego na ryku pracy. Ponad 

                                                 

20 Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w 2018 roku. Załącznik do Uchwały nr IX/106/19 Sejmiku 

Województwa Małopolskiego z dnia 31.05.2019r. 



 

Strona | 94  

 

połowa uważa, iż uczniowie i absolwenci są bardziej skłonni do kontynuacji nauki na 

dalszych etapach kształcenia, niewiele mniej zaobserwowało zwiększenie szans na 

znalezienie zatrudnienia odpowiadającemu wykształceniu uczniów.  
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Wykres 46 Czy P. zdaniem, w efekcie realizowanego przez P. instytucję projektu, zmieniła się sytuacja 

uczniów i absolwentów szkół kształcenia zawodowego na rynku pracy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Instytucje, n=183 

Na podstawie powyższych wniosków można stwierdzić, że uzyskane efekty 

realizowanych projektów odpowiadają na obecne wyzwania społeczno-

gospodarcze w zakresie edukacji. Analiza potwierdza, że kryterium UŻYTECZNOŚCI 

zostało spełnione.  

 

4.3. Formuła konkursu i jej wpływ na wartość dodaną projektów 

Zarówno formuła konkursowa jak i pozakonkursowa są wykorzystywane 

w działaniach w ramach 10 osi priorytetowej. Struktura poddziałań ze względu na 

formułę ich realizowania jest bardzo zróżnicowana, możemy wydzielić trzy typy: 

 Poddziałania realizowane wyłącznie w formule pozakonkursowej 

 Poddziałania realizowane wyłącznie w formule konkursowej 

 Poddziałania realizowane w obu formułach – pozakonkursowej wyznaczającej ramy 

dla konkursów realizowanych w ramach tego poddziałania.  
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Rysunek 5 Formuła konkursu - projekty konkursowe i pozakonkursowe w ramach 10 Osi Priorytetowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, kwiecień 2020 

W ramach badania ilościowego zapytano Beneficjentów o charakter realizowanych 

projektów i aż 9 na 10 z nich miało charakter projektu konkursowego. Jedynie 3% 

projektów (5) wdrażanych było w formule pozakonkursowej. Pozostali Beneficjenci 

nie mieli wiedzy na ten temat. 

Trzy czwarte przedstawicieli Beneficjentów wie, na czy polega różnica pomiędzy 

projektami wdrażanymi w formuła pozakonkursowej, a projektami konkursowymi, 

jednak ponad połowa z nich nie potrafi określić, która ich zdaniem formuła jest 

lepsza. Co trzeci odpowiadający wskazał, że lepsza jest formuła konkursowa, zaś 

jedynie 12% na korzyść pozakonkursowej. 
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Wykres 47 Czy wie P. na czym polega różnica 

pomiędzy projektami wdrażanymi w formule 

pozakonkursowej, a projektami konkursowymi? 

Wykres 48 Która P. zdaniem formuła jest lepsza i 

dlaczego? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych z badania ilościowego, podstawa: 

wszyscy Beneficjenci, n=191 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie 

danych z badania ilościowego, podstawa: 

Beneficjenci wiedzący jaka jest różnica pomiędzy 

formułami konkursu, n=142 

Analizując wyniki badania ilościowego w podziale na uczestników projektów 

pozakonkursowych i konkursowych (pozostałe poddziałania) można zaobserwować 

niewielką przewagę projektów wdrażanych w trybie konkursowym. Nieco więcej 

ostatecznych odbiorców wsparcia projektów konkursowych zadeklarowało, iż 

projekt przyniósł oczekiwane efekty (94% vs 88%). 

Wykres 49 Czy Pana/i zdaniem projekt przyniósł oczekiwane efekty? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy  

W przypadku kształcenia ogólnego nie zaobserwowano różnic w ocenie 

oczekiwanych efektów ze względu na tryb projektu. Przewagę projektów 

konkursowych można zaobserwować natomiast w przypadku projektów 

obejmujących kształcenie zawodowe uczniów oraz kształcenie osób dorosłych, 
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w szczególności uczestnicy tego typu projektów częściej wskazywali na 

jednoznacznie pozytywne oceny.  

Wykres 50 Czy Pana/i zdaniem projekt przyniósł oczekiwane efekty? 

 konkursowy pozakonkursowy 

edukacja 

przedszkolna  

  

kształcenie ogólne 

kształcenie 

zawodowe uczniów  

kształcenie osób 

dorosłych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy  

 

Uczestnicy projektów wdrażanych w trybie konkursowym także nieco częściej 

przyznają, iż ich efekty będą trwałe (91% vs 86%). 

Wykres 51 Czy Pana/i zdaniem efekty tego projektu będą trwałe, tzn. będą trwały dłużej niż tylko okres 

trwania projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy 

 

Wyższość formuły konkursowej nad pozakonkursową odnotowano w przypadku 

kształcenia zawodowego uczniów oraz kształcenia osób dorosłych. Należy jednak 

zauważyć, iż odbiorcy projektów skierowanych do uczniów w zakresie kształcenia 

ogólnego lepiej ocenili trwałość projektów wdrażanych w trybie pozakonkursowym.  
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Wykres 52 Czy Pana/i zdaniem efekty tego projektu będą trwałe, tzn. będą trwały dłużej niż tylko okres 

trwania projektu? 

 konkursowy pozakonkursowy 

edukacja 

przedszkolna  

  

kształcenie ogólne 

kształcenie 

zawodowe uczniów  

kształcenie osób 

dorosłych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy 

 

Analiza wskaźnika poleceń NPS (Net Promoter Score) pokazuje, że uczestnicy 

projektów konkursowych są nieco bardziej skłonni je polecić swoim bliskim, niż 

uczestnicy projektów pozakonkursowych. 

Wykres 53 Na ile w skali od 1 (odradzam udział) do 10 (gorąco polecam udział) polecił(a)by Pan(-i) 

swoim bliskim udział w tym projekcie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy 

W tej kwestii, we wszystkich porównywanych obszarach, bardziej skłonni do poleceń 

byli odbiorcy projektów wdrażanych w trybie konkursowym. 
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Wykres 54 Na ile w skali od 1 (odradzam udział) do 10 (gorąco polecam udział) polecił(a)by Pan(-i) 

swoim bliskim udział w tym projekcie? 

 konkursowy pozakonkursowy 

edukacja 

przedszkolna  

  

kształcenie ogólne 

kształcenie 

zawodowe uczniów  

kształcenie osób 

dorosłych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, podstawa: Uczestnicy 

Niejednoznaczność w ocenie formuły wsparcia widoczna jest również w badaniu 

jakościowym. W przypadku każdej z nich respondenci wskazywali zarówno plusy, jak 

i minusy. Wśród dobrych stron projektów konkursowych wyróżnić można przede 

wszystkim lepsze dopasowanie projektów konkursowych do potrzeb ostatecznych 

użytkowników, wynikające z lokalnego charakteru realizowanych projektów. To 

beneficjent nadaje kształt projektowi wynikający z faktycznych potrzeb i możliwości 

w jego najbliższym otoczeniu. Formuła konkursowa jest bardziej pożądana przez 

instytucje, ponieważ lepiej może odpowiadać na ich potrzeby. W przypadku formuły 

pozakonkursowej muszą oni „wtłoczyć się” w już z góry narzucone ramy. 

Widzimy, że zainteresowanie uczestniczeniem w ogóle w zajęciach organizowanych 

w projektach, szczególnie w takich projektach  jak pozakonkursowe, które są nastawione na 

dużą ilość uczestników, jest problematyczne często, bo tych uczestników jest trudno znaleźć. 

Inaczej jest, jeżeli projekt jest realizowany przez pojedynczą szkołę, która ma obraz 

zainteresowania i skali tego zainteresowania, niż w wielkim projekcie.  

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Podobne zdanie mają sami beneficjenci. W badaniu ilościowym wskazywali, że 

formuła konkursowa jest lepsza od pozakonkursowej, gdyż umożliwia wyłonienie 

najlepszych projektów, co przekłada się na ich jakość i zwiększa szanse uzyskania 

zamierzonych efektów. Ponadto pozwala na szersze spektrum działań 
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(indywidualizacja założeń projektowych) i realizację działań adekwatnych do 

potrzeb odbiorców. Podmioty mają równe szanse otrzymania dofinansowania, 

z uwagi na jasne kryteria oceny (uniezależnia decyzję od kwestii politycznych). 

Formuła konkursowa jest skierowana do większej grupy potencjalnych 

beneficjentów. 

Ponadto na korzyść projektów konkursowych przemawia „problemowość” projektów 

pozakonkursowych. Są one większe, w związku z czym naturalnie generują więcej 

problemów podczas ich realizacji. Zaangażowanie wielu instytucji stwarza trudności 

z koordynacją projektu. 

Konstrukcja projektu 10.1.5 związanego z tworzeniem centrów wsparcia uczniów zdolnych 

wygląda tak, że jest projekt koordynacyjny, a do tego ogłaszany jest konkurs, do którego 

zgłaszają się szkoły, które mają skorzystać z oferty tej oferowanej przez projekt koordynacyjny. 

No i tam jest wieczny problem z rekrutacją, bardzo dużo umów się rozwiązuje.  Bo o ile są takie 

projekty mniejsze, które są realizowane przez pojedyncze szkoły, to pewnie jest łatwiej. 

Natomiast już jeżeli ten projekt ma obejmować czy kilka szkół czy powiat, no to już jest problem 

z realizacją tego projektu. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

 

 Skala projektów pozakonkursowych jest duża, więc generują one więcej problemów. Na 

pewno łatwiej jest zrealizować projekt, który dotyczy jednej szkoły. Pewnie lepiej też są 

zdiagnozowane tam potrzeby.  

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Instytucje deklarują chęć udziału w projektach konkursowych, do których sami 

przygotowują wniosek w przypadku, gdy nie wymaga to wypełnienia wielu 

formalności i dużej biurokracji. W szkołach zasoby nauczycieli, którzy mogliby 

w wolnym czasie przygotować dokumentacje konkursową są ograniczone, dlatego 

też szkoły starają się ograniczyć niezbędne czynności do minimum: 

R: myślę, że to nie ma dla nas znaczenia, bo my braliśmy udział i w takich i w takich. Bardzo 

dużo bierzemy udziału w różnych projektach konkursowych, ale tam papierologia naprawdę 

jest minimalna. Ja mówię, przykładowo mamy dużo wygranych projektów z (nazwa miejsca), 

gdzie dokument był dwustronicowy i nic więcej nie trzeba robić. Na koniec, po spełnieniu 

projektu pisze pan ewaluację, która wynosi też dwie strony i to jest wszystko. No i tak samo 

dostaje pan środki na prowadzenie projektu, nauczyciel jest wynagradzany, dyrektor nie robi 
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nic, bo to wszystko pisze sobie sam nauczyciel. Mamy stowarzyszenie (nazwa stowarzyszenia), 

więc część projektów piszemy z tego stowarzyszenia. 

R:  My najchętniej bierzemy udział obecnie w takich projektach, w których papierologia jest 

minimalna, tylko trzeba napisać jaka jest koncepcja tego projektu i myślę, że mamy już w tym 

duże doświadczenie, bo większość projektów wygrywamy. Natomiast ten projekt, który był 2 

lata temu, nie chcę powiedzieć, że nas przerósł ale myślę, że był niewarty tego wszystkiego, bo 

za dużo się narobiliśmy a wynagrodzenie osoby koordynującej było żadne. Tutaj zachęcamy 

nauczycieli do brania udziału w projektach tego typu, które panu powiedziałam, że do 

napisania jest niewiele a są oni wynagradzani, dyrektor praktycznie nie bierze w tym udziału, 

nauczyciel sam z tego pisze relację ale to są dwu, trzy stronicowe i nic więcej. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

W powyższym cytacie pojawia się watek finansowania koordynacji. Łączy się to 

z wątkiem wynagrodzenia nauczycieli za prowadzone działania w ramach projektu. 

Badani podkreślają konieczność zwiększenia poziomu wynagrodzenia, co obrazuje 

jedna z wielu wypowiedzi na ten temat: 

Ponieważ ja prowadziłam ten projekt w pierwszej edycji jako MKZ, bo tak się to nazywało, 

„Modernizacja kształcenia zawodowego”, to tam te warunki płacowe dla tych nauczycieli były 

znacznie inne dlatego, że ci nauczyciele zwykle w drodze przetargu przystępowali do tych ofert 

kursowych. Zdarzało się, na szczęście często, tak, że to nauczyciel podpisywał umowę na 

prowadzenie tego kursi i rzeczywiście, stawka za godzinę prowadzenia tego kursu była zupełnie 

inna, niż stawka za godzinę, którą proponujemy im w tej chwili z karty nauczyciela. I teraz, oni 

oczywiście, no, prowadzą te kursy i szkolenia w tych godzinach ponadwymiarowych, no ale 

niestety, te godziny ponadwymiarowe są płatne tak, jak płatne są ich godziny w szkole. No i te 

stawki powodują tyle, że, no, nie tak łatwo znaleźć tych nauczycieli do prowadzenia tych 

kursów. 

Powinniśmy po prostu zapłacić tym nauczycielom znacznie więcej za to, co robią w godzinach 

ponadwymiarowych, ze znacznie większą oprawą. Bo jest dokumentacja, jest to czas poza, są 

to zajęcia, do których się muszą extra przygotować. Bo to nie jest podstawa programowa, to 

ma być dla ucznia bardzo atrakcyjne, więc, no, dlaczego te pieniądze są takie same, jak karta 

nauczyciela? Ja tego nie rozumiem 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.2 



 

Strona | 103  

 

Przedstawiciele jednostek zaangażowanych w realizację RPO zwracają uwagę na 

projekt 10.1.4 „Małopolska Chmura Edukacyjna”, 

składający się z komponentu pozakonkursowego i 

konkursowego, jako przykład dobrej formuły. 

Komponent pozakonkursowy wyznacza ramy, w 

granicach których szkoły mogą aplikować o środki. 

A edukacja zdalna, prowadzona online okazała się być dodatkowo w czasach 

pandemii bardzo istotną i wartą realizowania formą edukacji.   

Pytanie, czy wszystkie działania szkoły są w stanie realizować, czy one bardziej nie diagnozują 

takich swoich doraźnych potrzeb, a, no, niekoniecznie będą patrzyły na jakieś, tak jak 

kreowanie trendów czy jakieś, nie wiem, nauczanie zdalne, czy takie potrzeby wyszyłyby 

oddolnie, od szkół, czy tutaj nie ma potrzeby wskazania jakiegoś kierunku. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

 

Element pozakonkursowy w programowaniu jest doceniany przez jednostki 

zaangażowane w realizację RPO oraz część beneficjentów  projekty wdrażane 

w formule pozakonkursowej mają przewagę nad projektami konkursowymi za 

sprawą mniej złożonej i mniej czasochłonnej procedury ubiegania się 

o dofinansowanie (mniej wymogów i formalności). Ponadto wskazywano, iż środki 

przeznaczane są na konkretny cel, dla konkretnej grupy docelowej czy określonych 

podmiotów i mają większą szansę trafić do najbardziej zainteresowanych 

beneficjentów.  

Jeden z respondentów wskazywał także, że w przedsięwzięciach realizowanych 

w mieszanej formule (projekty konkursowe z koordynacyjnym elementem 

pozakonkursowym) szczególnie istotne są właściwie wytyczone warunku konkursu – 

sformułowane w sposób realistyczny, po uprzedniej konsultacji ze środowiskiem 

ekspertów.   

… o bardzo gruntownym przemyśleniu warunków konkursu […] zależy mi na tym, żeby znalazł się 

zapis o przemyślanych wymogach dla projektów konkursowych. Niezależnie od tego, czy są 

powiązane, czy nie z projektem pozakonkursowym, żeby to były rzeczy takie naprawdę realne, 

wykonalne, przemyślane i przekonsultowane ze środowiskiem jeśli są eksperci, którzy są w stanie 

w tym pomóc[…] nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo tutaj zapisy do poszczególnych 

konkursów zależą od ich zakresu, więc ja tego nie jestem w stanie wyartykułować jako ogólnej 

zasady. Jeśli miałabym podać jakąś zasadę, to podałabym taką zasadę, że warto założenia 

PYTANIE BADAWCZE 3. 

... Czy aspekt koordynacyjny jest 

niezbędny do efektywnej realizacji 

projektów/działań bezpośrednio 

skierowanych na wsparcie 

uczestników tych projektów? 
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tych konkursów przekonsultować z ekspertami w środowisku oświatowym, którzy się na tym 

znają. Województwo ma wojewódzką placówkę doskonalenia, do której można uderzyć o 

pomoc, udać się o pomoc i na pewno nie odmówimy. Są doświadczone osoby w środowisku 

oświatowym, które realizują projekty i z którymi być może warto byłoby to przegadać, i zapytać 

jak to wygląda z punktu widzenia praktyków. Nie na etapie wyprodukowania dokumentu, który 

wygląda bardzo ambitnie, ale na poziomie takim właśnie praktycznej możliwości realizacji.  

Uczestnik FGI 10.1, ekspert z zakresu wspierania uczniów zdolnych 

4.4. Interwencja a edukacja przedszkolna 

Jak wynika z badania ilościowego, Instytucje w ramach projektów realizowanych 

w obszarze edukacji przedszkolnej podejmowały szereg różnych działań. Do tych 

najczęściej realizowanych należą: zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia (79%), 

wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (70%), 

rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek przedszkolnych (69%), rozwój kompetencji 

i umiejętności zawodowych nauczycieli (68%) oraz wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów (67%). Głównym odbiorcą działań w obszarze edukacji 

przedszkolnej były bezpośrednio dzieci (89%).  

Wykres 55 Jakiego typu działania są/były/będą realizowane w ramach projektów realizowanych przez 

P. instytucję (finansowanych z Działania 10) w obszarze edukacji przedszkolnej? 

 

79%

70%

69%

68%

67%

44%

37%

34%

7%

zakup niezbędnego sprzętu / wyposażenia /

sprzętu dydaktycznego/ narzędzi itp.

wsparcie uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi

rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek

przedszkolnych

rozwój kompetencji i umiejętności

zawodowych nauczycieli

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

zatrudnienie dodatkowego personelu

zwiększenie liczby placówek przedszkolnych

w regionie

wzrost dostępności placówek

przedszkolnych (np. poprzez wydłużenie

godzin pracy)

Inne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji przedszkolnej, n=97 
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Wykres 56 Kto jest głównym odbiorcą działań w P. projekcie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji przedszkolnej, n=97 

 

Jednym z celów szczegółowych w ramach analizowanej 10 osi priorytetowej jest: 

 Zwiększenie liczby miejsc edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty dodatkowej 

placówek wychowania przedszkolnego. 

Wychowanie przedszkolne było wspierane już od poprzedniej perspektywy 

finansowej 2007-2013, co widać na poniższym wykresie. Jak wspomniał jeden 

z ekspertów w badaniu jakościowym, w tym okresie, poza wsparciem ze środków 

unijnych, również na szczeblu krajowym podejmowano decyzje o tworzeniu 

ośrodków wychowania przedszkolnego. Wzrost liczby ośrodków przedszkolnych 

w Małopolsce przebiega analogicznie jak w całym kraju, nie widać tu znaczących 

odstępstw.   

Co POKL dał edukacji przedszkolnej, to na pewno dał takiego kopa, że od tamtej pory się 

zupełnie zmieniła dostępność do tej edukacji przedszkolnej. Ale trzeba też pamiętać, że 

w międzyczasie były też reformy, które stopniowo wprowadzały obowiązek zapewnienia przez 

gminę poszczególnym rocznikom dzieci przedszkolnych dostępu do tych miejsc przedszkolnych.  

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

 

  

89% 7% 1%
1%

2%

Dzieci

Kadra nauczycielska, opiekuńcza, wychowawcza placówek przedszkolnych

Rodzice

Przedstawiciele organu prowadzącego

Kadra zarządzająca placówkami przedszkolnymi

Inne
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Wykres 57 Liczba przedszkoli w latach 2008-2018 w Małopolsce i w Polsce21 

Źródło: BDL GUS 

Na ogół, wraz z powstawaniem nowych placówek, z roku na rok wzrasta także liczba 

dostępnych miejsc wychowania przedszkolnego w odniesieniu do liczby dzieci 

w wieku przedszkolnym. Trend ten w województwie małopolskim jest zbieżny 

z trendem ogólnopolskim. W 2014 roku odnotowano znaczny przyrost liczby 

dostępnych miejsc, który był spowodowany reformą szkolnictwa dotyczącą 

obowiązku szkolnego dla sześciolatków. W roku 2018 na 1000 dzieci było ponad 800 

dostępnych miejsc, to dwukrotnie więcej niż w roku 2003. Od lat roku utrzymuje się 

stała dysproporcja w tym zakresie pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi. Od roku 

2016 w miastach liczba dostępnych miejsc w placówkach przewyższa liczbę dzieci 

w wieku przedszkolnym, w regionach wiejskich natomiast wciąż miejsc jest mniej niż 

dzieci. Wynika to z tego, iż do placówek umiejscowionych w miastach uczęszczają 

także dzieci z regionów wiejskich.  

  

                                                 

21 Liczba przedszkoli uwzględnia: Liczbę przedszkoli (łącznie ze specjalnymi), liczbę punktów przedszkolnych (bez 

specjalnych) – od 2008 r., liczbę  zespołów wychowania przedszkolnego (bez specjalnych) – od 2008 r. 
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Wykres 58 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym w latach 

2003-2018 w Polsce i w Małopolsce z uwzględnieniem wsi i miast22 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL, GUS 

Rozbieżności są widoczne także analizując dane w rozbiciu na powiaty. Do 

powiatów, w których liczba dostępnych miejsc na 1000 dzieci jest najmniejsza 

należą: powiat miechowski (493 – dane na rok 2018), nowosądecki (541) oraz 

proszowicki (588). Największą dostępnością charakteryzują się duże ośrodki miejskie - 

Kraków, Tarnów i Nowy Sącz. 

Tabela 5 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego na 1000 dzieci w wieku przedszkolnym w 2018 roku 

w województwie małopolskim według powiatów 

Powiat Liczba dostępnych miejsc 

Powiat m.Tarnów 1187 

Powiat m.Kraków 1162 

Powiat m.Nowy Sącz 1091 

Powiat oświęcimski 1002 

Powiat olkuski 906 

Powiat chrzanowski 857 

                                                 

22 Dane uwzględniają przedszkola (łącznie ze specjalnymi), zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
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Powiat wielicki 854 

Powiat bocheński 814 

Powiat brzeski 805 

Powiat gorlicki 781 

Powiat myślenicki 780 

Powiat krakowski 758 

Powiat wadowicki 738 

Powiat dąbrowski 729 

Powiat tatrzański 715 

Powiat tarnowski 694 

Powiat suski 677 

Powiat limanowski 637 

Powiat nowotarski 633 

Powiat proszowicki 588 

Powiat nowosądecki 541 

Powiat miechowski 493 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z BDL, GUS 

Wraz ze wzrostem dostępnych miejsc na przestrzeni lat wzrósł również odsetek dzieci 

w wieku od 3 do 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym. W tym zakresie trend 

w województwie małopolskim także jest zbieżny z trendem ogólnopolskim. W 2018 

roku 9 na 10 dzieci w wieku od 3 do 6 lat było objętych wychowaniem 

przedszkolnym. Widoczna jest jednak znaczna dysproporcja pomiędzy obszarami 

miejskimi, gdzie odsetek ten w województwie małopolskim w 2018 roku osiągnął 

107% a wiejskimi – 78%. Wynika to m.in. z tego, iż dzieci z regionów wiejskich 

uczęszczają także do przedszkoli umiejscowionych w miastach. Jednak wpływ na to 

mają także inne czynniki tj. charakter pracy rodziców (na terenach wiejskich rodzice 

często wykonują pracę przydomową), rodziny zamieszkujące obszary wiejskie 

częściej niż w miastach są wielopokoleniowe (stąd łatwiej o opiekę), mniejsza 

świadomość rodziców z korzyści jakie niesie wczesne posyłanie dzieci do przedszkola, 

a także wygoda (transport może stanowić niedogodność)23. 

  

                                                 

23 Dzieci się liczą 2017. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce, Fundacja Dajemy Dzieciom 

Siłę, 2017 
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Wykres 59 Odsetek dzieci w wieku od 3 do 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym latach 2003-

2018 w Polsce i w Małopolsce z uwzględnieniem wsi i miast24 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS 

Poddziałaniom z obszaru edukacji przedszkolnej (10.1.1 oraz 10.1.2) dedykowane 

były dwa wskaźniki produktu – liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie oraz liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej. Stopień ich realizacji na dzień 31.03.2020 wynosi odpowiednio: 38% 

(szacowana wartość docelowa: 10 410) i 15% (szacowana wartość docelowa: 

45 000). Osiągnięcie założonych w Programie wartości docelowych wskaźników jest 

zagrożone i wszystko wskazuje na to, że nie uda się ich zrealizować w zakładanym 

czasie (do 2023 roku). Problem wydaje się wynikać ze zbyt wygórowanych założeń 

                                                 

24 Dane uwzględniają przedszkola (łącznie ze specjalnymi), zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne, 

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
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projektów. Jednakże, mimo to, w opinii 

Beneficjentów, którzy realizowali projekt w ramach 

poddziałań 10.1.1 (Wychowanie przedszkolne – ZIT) 

i 10.1.2 (Wychowanie przedszkolne – SPR) założone 

cele, takie jak zwiększenie liczby miejsc edukacji 

przedszkolnej, zwiększenie dostępności miejsc 

edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty 

dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego 

zostały zrealizowane w bardzo dużym stopniu. 

Średnia na skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza, że cel nie został zrealizowany, zaś 

5 oznacza zrealizowanie celu w bardzo dużym stopniu waha się pomiędzy 4,84 

a 4,96. 

Wykres 60 Proszę ocenić, na ile cele założone w ramach Działania 10.1 i w P. poddziałaniu zostały 

zrealizowane w P. projekcie:  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

poddziałań 10.1.1 i 10.1.2, n=40 

Także w opinii przedstawicieli Instytucji realizacja projektów w ramach poddziałań 

10.1.1 i 10.1.2 przyczyniła się do zwiększenia liczby miejsc dostępnych 

w przedszkolach objętych wsparciem (odpowiednio 72 i 92%). Według ich 

szacunków, wzrost ten najczęściej wynosił ponad 20% (43%). Co więcej, zdaniem 

zdecydowanej większości odpowiadających, zmiany te będą trwałe (81%).   
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Zwiększenie liczby miejsc edukacji
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Wykres 61 Ile szacunkowo wzrosła liczba 

dostępnych miejsc w przedszkolach w efekcie 

tego projektu? 

Wykres 62 Czy zmiany te będą P. zdaniem trwałe, 

np. w perspektywie następnych 5 lat? 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, w 

przypadku których realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia liczby dostępnych miejsc 

w przedszkolach, n=72 

Przedstawiciele Instytucji deklarowali również, iż realizacja tych projektów przyczyniła 

się do rozszerzenia oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego (10.1.1 

– 90%, 10.1.2 - 94%).  W ich opinii oferta ta w pewnym stopniu się rozszerzyła („trochę 

się rozszerzyła” – 81%), a zaobserwowane zmiany będą trwałe (82%). 

Wykres 63 Proszę oszacować jak bardzo, w 

efekcie projektu, rozszerzyła się ta oferta? 

Wykres 64 Czy te zmiany w ofercie są P. zdaniem 

trwałe? (tzn. będą trwały dłużej niż okres trwania 

projektu) 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, 

w przypadku których realizacja projektu przyczyniła się do rozszerzenia oferty dodatkowej, n=77 
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Trwałość efektów wsparcia w ramach wychowania przedszkolnego podkreślana 

była również przez instytucje w badaniu jakościowym. Trwałość przejawia się 

korzystaniem z zakupionego sprzętu/zabawek przez kolejne roczniki dzieci 

uczęszczających do danego przedszkola, prowadzeniem zajęć przez doszkoloną 

kadrę po okresie realizacji projektu oraz przede wszystkim rozwojem dzieci 

uczęszczających do placówek, w szczególności dzieci ze specjalnymi potrzebami.  

Widać to przełożenie dlatego, że panie nauczycielki, które zakończyły terapię pedagogiczną, 

mogą prowadzić zajęcia między innymi rewalidacyjne. […] Więc jak nauczycielki mają [red. 

kwalifikacje], dla mnie to jest łatwiej tutaj zorganizować pracę. Czy nawet logopedia, prawda? 

Więc my jesteśmy na tyle specjalistyczną placówką, te dzieci mają duże problemy, więc nie 

muszę dodatkowo zatrudniać jakiejś kadry i szukać, tylko po prostu mam tutaj swoje 

nauczycielki i mogę wykorzystać tutaj [ich] kompetencje. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

Rozszerzenie oferty dodatkowej placówek wychowania przedszkolnego szczególnie 

duże znaczenie miało w przypadku wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, 

którym dedykowanych było wiele projektów z poddziałania 10.1.1 i 10.1.2 (więcej 

w podrozdziale 4.8). W badaniu ilościowym takie wsparcie deklarowało 70% instytucji 

(Wykres 55 Jakiego typu działania są/były/będą realizowane w ramach projektów 

realizowanych przez P. instytucję (finansowanych z Działania 10) w obszarze edukacji 

przedszkolnej?). Respondenci badań jakościowych, jako szczególnie wartościowe 

działania postrzegają m.in. otwarcie (lub doposażenie) gabinetu do zajęć 

z integracji sensorycznej, dokształcenie kadry (terapia pedagogiczna umożliwiająca 

prowadzenie zajęć rewalidacyjnych) czy organizację zajęć dodatkowych – 

gimnastyki korekcyjnej, dogoterapii.  

Na przykład gimnastyka korekcyjna która była prowadzona, była rozszerzeniem oferty, 

prawda? Dogoterapia, to były 2 rodzaje zajęć, które rozszerzały naszą ofertę. I inne jakby 

zawierały się już w ofercie, którą mamy, a pozwoliło nam wtedy na zwiększenie godzin dla tych 

dzieci. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 
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Zdaniem przedstawicieli instytucji czynniki 

wpływające na skuteczność realizacji projektów 

w zakresie wychowania przedszkolnego to przede 

wszystkim działania organu prowadzącego (83%) oraz 

działania przedstawicieli placówki (81%). W mniejszym 

stopniu wpływ na efektywność wsparcia mają 

działania rodziców (36%), samorządu na poziomie 

regionalnym (24%) czy działania na poziomie 

krajowym (10%). 

Wykres 65 Jakie czynniki P. zdaniem wpływają na skuteczność realizacji tego typu projektów w obszarze 

edukacji przedszkolnej? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji przedszkolnej, n=98 

Ze skuteczności realizacji projektów wynikają bezpośrednio ich efekty. W badaniach 

jakościowych respondenci, będący instytucjami, które otrzymały wsparcie w zakresie 

tworzenia miejsc przedszkolnych i rozszerzenia oferty dodatkowej podkreślają, że 

wszelkie pomoce i dodatkowe zajęcia dla tak małych dzieci mogą przynieść bardzo 

widoczne rezultaty. 

Porównując funkcjonowanie dziecka na przykład na początku projektu, czy na początku roku 

szkolnego, a na zakończenie, no to większe dzieci zrobiły postępy. Więc postęp się nie bierze, 

wie pan, tak sobie, tylko trzeba go wypracować w pewien sposób, prawda? Więc na pewno te 

wszystkie zajęcia się do tego przyczyniły. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 
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Szczególne znaczenie ma to w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami, które 

dzięki wsparciu z funduszy europejskich mają szansę na wyrównanie szans, na co 

również wskazywali respondenci w badaniu jakościowym.  

 Potrzeby w zakresie wychowania przedszkolnego 

W obszarze edukacji przedszkolnej respondenci dostrzegają przede wszystkim 

potrzebę rozwijania kompetencji miękkich, społecznych i obywatelskich. Często 

wskazywano także na języki obce, kompetencje informatyczne oraz matematyczne 

i naukowo-techniczne. Ich zdaniem ważne jest również rozwijanie u dzieci 

umiejętności uczenia się, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, wyrównywanie 

szans edukacyjnych, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz rozwijanie zainteresowań 

(muzycznych, artystycznych, sportowych). 

Wykres 66 Proszę wskazać, które kompetencje P. zdaniem należałoby szczególnie rozwijać w przyszłości 

wśród grupy docelowej P. projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje i 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałań: 10.1.1 i 10.1.2 

W badaniu jakościowym respondenci wskazywali, że dzięki dotychczasowemu 

wsparciu, które zaowocowało utworzeniem wielu placówek przedszkolnych 

i powstaniem przedszkoli niepublicznych w regionie, brak miejsc w przedszkolach nie 

jest już tak palącym problemem jak był kilka lat wstecz. Równolegle, choć wciąż 

dość powoli, to jednak zmienia się świadomość ludzi, w szczególności mieszkańców 

obszarów wiejskich, zlokalizowanych na obrzeżach województwa i coraz więcej osób 

widzi potrzebę zapisania dziecka do przedszkola. Obecnie na tych terenach wciąż 

wiele dzieci pozostaje z rodzicami/dziadkami aż do pójścia do zerówki, chociaż 

liczba takich dzieci zdaniem respondentów wydaje się zmniejszać.  
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Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na obrzeżach, gdzie nie było standardem, żeby dziecko już 

w wieku 3 lat szło do przedszkola. Raczej siedziało z mamą, z babcią i dopiero szło do zerówki, 

bo wtedy rozpoczynał się obowiązek szkolny. Natomiast to się zmienia i myślę, że tu jest ważna 

zmiana, że jednak w tych mniejszych miejscowościach zmienia się świadomość, że dobrze żeby 

to dziecko w wieku 3 lat nie siedziało w domu z babcią, tylko poszło do grupy rówieśniczej, 

uczyło się relacji społecznych, chodziło na różne zajęcia pozalekcyjne, nie wiem być może 

chodziło na rytmikę, na angielski. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

Analiza danych i trendów pokazuje, że wcześniejsze rozpoczęcie edukacji (już 

w wieku przedszkolnym) przekłada się na późniejszy sukces edukacyjny25. Wiek 

przedszkolny pokrywa się z czasem, kiedy mózg dziecka przyswaja bardzo wiele 

i intensywnie się rozwija, a rozpoczęcie edukacji na tym etapie ma wpływ na lepsze 

wyniki w nauce, a nawet osiągane w przyszłości dochody26. 

Ponadto wczesna edukacja jest elementem wyrównywania szans 

edukacyjnych27. W świetle korzyści, jakie niesie za sobą posyłanie 

dzieci do przedszkoli, zasadne wydaje się podejmowanie działań 

na rzecz zwiększania świadomości społecznej w tym zakresie. 

Badani są zgodni, że wsparcie w zakresie wychowania 

przedszkolnego przyniosło zamierzone efekty i nasycenie 

miejscami przedszkolnymi można określić jako bardziej 

adekwatne do ich potrzeb.  

Przede wszystkim tutaj największy problem w Małopolsce mieliśmy na terenach rzeczywiście 

bardziej oddalonych), na terenach górskich. Chodzi o to, żeby rzeczywiście punkty kształcenia 

przedszkolnego, w różnej formie dopuszczalnej przez prawo, były jak najbardziej powszechne 

i dostępne właśnie w gminach, gdzie do tej pory upowszechnienie tej edukacji było 

najmniejsze, gdzie też nie było takiej tradycji kulturowej związanej z tego typu edukacją 

i wychowaniem. I również tutaj były przeznaczane rekordowe środki finansowe. Działania te 

były prowadzone w trybie konkursowym. I rzeczywiście to, co było prowadzone w tym obszarze 

[…] w czasie ostatniej perspektywy, rzeczywiście zaczęło przynosić efekty. Tak jak w większych 

danych, których mamy- ogólnopolskich, tak w Małopolsce wskaźnik edukacji przedszkolnej 

bardzo się poprawił i tuż przed tymi sprawami epidemicznymi byliśmy już w tym obszarze na 

bardzo dobrym poziomie. 

                                                 

25 Starting Strong III - A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD, 2012. 
26 The Science of Early Childhood Development (Center on the Developing Child, Harvard University, 2007 
27  Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children (Heckman, 2006) 
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Beneficjent 10.1 i 10.2  

Jednak w świetle wyżej przedstawionego wniosku i rekomendacji (dot. zwiększania 

świadomości nt. korzyści płynących z wczesnego rozpoczynania 

edukacji) zasadna jest kontynuacja tworzenia miejsc 

przedszkolnych, ograniczając się jednak do wyniku lokalnej analizy 

popytu na miejsca przedszkolne. Biorąc pod uwagę deficyty oraz 

zróżnicowanie terytorialne w zakresie dostępności miejsc 

przedszkolnych rekomendujemy wspieranie w szczególności projektów 

obejmujących działania związane ze zwiększaniem miejsc edukacji przedszkolnej 

na obszarach najbardziej potrzebujących, w których popyt na miejsca przedszkolne 

jest największy. W regionie widoczne są znaczne dysproporcje pomiędzy powiatami 

w zakresie dostępnych miejsc w stosunku do liczby dzieci w wieku przedszkolnym. 

Obszarami o ograniczonym dostępie do edukacji przedszkolnej wciąż są tereny 

wiejskie. Niemniej jednak założenia instrumentu wsparcia nie powinny arbitralnie 

zawężać się do z góry określonego typu jednostek terytorialnych, lecz uwzględniać 

w sposób zindywidualizowany lokalne potrzeby w zakresie dostępności do miejsc 

edukacji przedszkolnej.  

Jak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej z każdym rokiem wzrasta 

liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tempo wzrostu w województwie 

małopolskim jest zbieżne z trendem ogólnopolskim. W 2018 roku w Polsce 

odnotowano niemal 60 tysięcy takich dzieci, w województwie małopolskim - 5038.  
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Wykres 67 Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogiczne – w Polsce i województwie małopolskim 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Każdego roku wzrasta także liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w placówkach wychowania przedszkolnego. Zgodnie z celem polityki oświatowej 

państwa, którym jest włączający model kształcenia, większość dzieci ze specjalnymi 

potrzebami uczęszcza do placówek ogólnodostępnych (bez specyfiki).  

Wykres 68 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach wychowania 

przedszkolnego28 w Polsce ze względu na specyfikę placówki 

 

                                                 

28 Dane uwzględniają przedszkola, punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespoły 

wychowania przedszkolnego 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

W województwie małopolskim tempo wzrostu liczby uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi w placówkach wychowania przedszkolnego jest zbieżne 

z trendem ogólnopolskim.  W roku szkolnym 2013/2014 w placówkach odnotowano 

1348 dzieci o takich potrzebach, zaś w roku 2019/2020 ponad dwukrotnie więcej – 

2943. 

Wykres 69 Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach wychowania 

przedszkolnego29 w Polsce i województwie małopolskim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z każdym rokiem jest coraz 

większa, dodatkowo zgodnie z polityką włączającego systemu kształcenia wzrasta 

ich udział w placówkach ogólnodostępnych. Jednocześnie podkreślić należy, że 

w regionie identyfikuje się niewystarczający stopień przystosowania miejsc 

przedszkolnych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami. Wg badania stopnia upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim, w 2016 r. przedszkola były 

niedostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych głównie w aspekcie 

                                                 

29 Dane uwzględniają przedszkola, punkty przedszkolne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz zespoły 

wychowania przedszkolnego 
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architektonicznym30. Zgodnie z planami Województwa Małopolskiego, większy nacisk 

w przyszłej perspektywie finansowej miałby zostać położony na działania związane 

z edukacją włączającą i zwiększenie udziału dzieci ze specjalnymi potrzebami 

w ogólnodostępnych przedszkolach31. Jest wynika z analizy danych zastanych jest to 

dobry kierunek, w którym należy podążać.  

W związku z powyższymi wnioskami rekomendujemy w przyszłej 

perspektywie zwiększenie nacisku na działania związane z edukacją 

włączającą oraz dostosowaniem przedszkoli ogólnodostępnych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.  

 

4.5. Interwencja a kształcenie ogólne 

Poddziałania, które wspierają edukację w szkołach prowadzących kształcenie 

ogólne to 10.1.3, 10.1.4, czyli Małopolska Chmura Edukacyjna oraz 10.1.5. czyli 

wsparcie uczniów zdolnych. Łącznie te trzy poddziałania mają na celu podniesienie 

u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku 

pracy oraz indywidualizację podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych 

potrzebach32.  

W tych trzech poddziałaniach wzięło udział łącznie 63 659 osób, stanowiących 41% 

wszystkich uczestników wsparcia w ramach 10 osi priorytetowej. W samym 

poddziałaniu 10.1.3 wzięła udział największa liczba uczestników spośród wszystkich 

poddziałań 10 osi (43 508 osób), warto jednak wspomnieć, że było ono skierowane 

do bardzo szerokiej grupy docelowej, wśród której byli uczniowie i nauczyciele szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych33.  

Jak wynika z wywiadów ilościowych z przedstawicielami Instytucji, projekty 

realizowane przez ich podmioty w obszarze edukacji ogólnej, ukierunkowane na 

rozwój kompetencji kluczowych uczniów, obejmowały przede wszystkim realizację 

                                                 

30 Badanie dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi do lat 3 oraz stopnia upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego dzieci w województwie małopolskim, MORR, Kraków, 2016. 
31 Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2021-2027. 
32 Szoop 
33 Dodatkowo w ramach analizy ilościowej w niniejszym podrozdziale, do analizy włączono poddziałanie 10.2.3, z tego 

względu, ze respondenci badania ilościowego realizujący projekty w ramach tego poddziałania deklarowali że jest 

on realizowany w tematyce kształcenia ogólnego.  
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zajęć pozalekcyjnych (79%), wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie 

kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (78%) oraz zakup niezbędnego 

wyposażenia (75%). Działania dość często dotyczyły również rozwoju kompetencji 

i umiejętności zawodowych nauczycieli (55%) oraz wsparcia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi (40%).  

Wykres 70 Jakiego typu działania są/były/będą realizowane w ramach projektów realizowanych przez 

P. instytucję (finansowanych z Działania 10) w obszarze edukacji ogólnej?* 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej, n=412 

Niemalże wszyscy Beneficjenci realizujący projekty w ramach działania 10.1 zgodnie 

stwierdzili, iż ich zdaniem wsparcie udzielane w ramach projektu wpłynęło na 

wyrównanie szans edukacyjnych uczestników tych działań.  

Wykres 71 Czy P. zdaniem wsparcie udzielane w ramach projektu, który Państwo realizowali/realizują 

wpłynęło na wyrównanie szans edukacyjnych uczestników tych działań? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

poddziałań 10.1.3, 10.1.4 i 10.1.5, n=61 

Na podstawie przeprowadzonego badania 

ilościowego można stwierdzić, iż w efekcie realizacji 

projektów z Działania 10 w szkołach wzrósł poziom 

nauczania, rozszerzono ofertę edukacyjną, a jakość 

pracy jest widocznie wyższa. Dotyczy do także 

projektów skierowanych do szkół osiągających 

najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu. 

W badaniu ilościowym prawie wszystkie instytucje 

realizujące projekty z zakresu edukacji ogólnej deklarowały rozszerzenie oferty 

edukacyjnej (91%).  Bardzo duży odsetek badanych (85%) stwierdził, że w efekcie 

realizacji projektu podniesiono poziom nauczania w placówce oraz podwyższyła się 

jakość pracy szkoły (79% badanych).  

W kolejnych akapitach tego rozdziału powyższe zagadnienia zostaną przedstawione 

bardziej szczegółowo w podziale na poszczególne poddziałania. 

 Podniesienie jakości nauczania 

Poziom nauczania może być mierzony wynikami w nauce osiąganymi przez uczniów. 

Jako mierniki mogą służyć wyniki egzaminu gimnazjalnego – obecnie ósmoklasisty 

oraz wyniki matur34. Porównując zdawalność matur Małopolan ze statystyką dla 

całej Polski widoczna jest coroczna poprawa od 2014 r. Ponadto zdawalność matury 

przez mieszkańców Małopolski rośnie szybciej niż analogiczny wskaźnik dla Polski. 

Poniższy wykres przedstawia wzrost zdawalności od 2014 r. w całej Polsce. Na tym 

etapie trudno oszacować, w jakim stopniu fundusze europejskie przyczyniły się do 

tego, a w jakim np. ewentualne obniżenie poziomu trudności matur, jednak wywiady 

z przedstawicielami instytucji realizujących projekty w ramach poddziałania 10.1 

pokazują, że widzą oni poprawę poziomu nauczania w szkołach w wyniku realizacji 

projektów. Efekty projektów widoczne są na różnych poziomach edukacji, nie tylko 

                                                 

34 Zdecydowano się na wykorzystanie w raporcie jedynie wskaźnika będącego wynikiem matur, ponieważ pozwala 

na porównanie wyników w szerszej perspektywie czasowej, niż egzamin ósmoklasisty 
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na etapie matur ale również już w przypadku szkoły podstawowej, w egzaminie 

ósmoklasisty.  

Jeżeli spojrzymy sobie na wyniki egzaminu ósmoklasisty, czy wtedy jeszcze gimnazjalnego to na 

pewno były one wyższe niż wcześniej z matematyki, czy z języka angielskiego. Część z tych 

dzieci, która brała udział w projekcie poszła potem do klasy dwujęzycznej i w tamtym roku na 

przykład mieliśmy najwyższy wynik w gminie z egzaminu z języka angielskiego i z matematyki 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

Rysunek 6 Średnia zdawalność matur w Małopolsce i Polsce w latach 2010-201935 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

Zdecydowana większość reprezentantów Instytucji 

(85%) deklaruje, iż w efekcie realizacji projektu z 

10 Osi w ich placówce wzrósł poziom nauczania. 

Największy wpływ na podniesienie poziomu 

nauczania, zdaniem respondentów, miały projekty 

realizowane w ramach Podziałania 10.1.3 

(Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie 

                                                 

35 Liczona jako odsetek osób, które zdały maturę wśród osób do niej przystępujących 
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ogólne) oraz 10.1.4 (Małopolska Chmura Edukacyjna), gdzie odnotowano 

stosunkowo wysoki odsetek wskazań na odpowiedź „zdecydowanie tak” – 

odpowiednio: 41% i 37%. 

Wykres 72 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami:36 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

Widoczne jest zróżnicowanie lokalne, jeśli chodzi o poziom nauczania w regionie. 

Według danych statystycznych z 2010 oraz 2019 r. wynika, że w 13 spośród 22 

powiatów województwa małopolskiego średnia zdawalność matur poprawiła się, 

w dwóch pozostała bez zmian, a w 7 spadła. Wśród powiatów o najniższych 

wynikach edukacyjnych w 2010 r. sytuacja edukacyjna poprawiła się w powiecie 

nowosądeckim oraz tatrzańskim, natomiast największy wzrost zdawalności 

zanotowano w powiecie olkuskim (8 p.p.) oraz w Mieście Tarnów (7 p.p.). 

                                                 

36 W ramach analizy badania ilościowego z instytucjami w niniejszym podrozdziale, do opisu włączono poddziałanie 

10.2.3, z tego względu, że respondenci badania ilościowego realizujący projekty w ramach tego poddziałania 

deklarowali że jest on realizowany w tematyce kształcenia ogólnego. 
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W efekcie realizacji projektu z 10 Osi Priorytetowej podniesiono poziom 

nauczania w naszej instytucji.
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Rysunek 7 Zdawalność matur w latach 2010 i 201937 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie 

Opinie przedstawicieli Instytucji odnośnie stwierdzenia, iż projekty w ramach 10 osi 

RPO WM 2014-2020 kierowane były szczególnie do szkół osiągających najsłabsze 

wyniki edukacyjne w regionie są podzielone, odnotowano 38% wskazań 

aprobujących oraz 46% przeczących. Najwyższy odsetek odpowiedzi twierdzących 

odnotowano w przypadku przedstawicieli instytucji realizujących projekty w ramach 

poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (64%). 

Projekty te z założenia były adresowane do szkół osiągających najsłabsze wyniki 

edukacyjne. Należy jednak dodać, iż w pierwszym naborze konkurs w ramach 

poddziałania 10.1.3 był skierowany wyłącznie do tego typu szkół, zaś w drugim było 

to kryterium preferencyjne.  

  

                                                 

37 Osoby zdające maturę pierwszy raz w terminie głównym (w maju), dane dla absolwentów z danego roku, którzy 

przystąpili co najmniej do jednego egzaminu obowiązkowego 
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Wykres 73 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

Ponad połowa przedstawicieli Instytucji (54%) zgadza się ze stwierdzeniem, iż szkoły 

osiągające najsłabsze wyniki edukacyjne w regionie szczególnie dużo zyskały 

w efekcie realizacji projektu z 10 osi RPO WM 2014-2020. Przeciwnego zdania jest co 

dziesiąty z nich, pozostali (37%) nie potrafili ustosunkować się do tego stwierdzenia. 

Należy zauważyć, iż w przypadku poddziałania 10.1.3. (Edukacja w szkołach 

prowadzących kształcenie ogólne), które przede wszystkim było kierowane do szkół 

osiągających najniższe wyniki, najwyższy odsetek respondentów zgadza się z tym 

stwierdzeniem.  

Wykres 74 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 
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szczególnie dużo zyskały w efekcie realizacji projektu z 10 osi RPO WM
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

 

 Poszerzenie oferty edukacyjnej 

W efekcie realizacji projektów z obszaru 

kształcenia ogólnego rozszerzyła się 

oferta edukacyjna w instytucjach 

objętych wsparciem. Wysoki wynik 

zgodności z tym stwierdzeniem 

odnotowano w przypadku każdego 

z analizowanych poddziałań.  

Wykres 75 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

Poza szkołami o niższych wynikach edukacyjnych, respondenci podkreślali, że 

realizowane projekty sprzyjały również wyrównywaniu szans uczniów kształcących się 

na obszarach wiejskich oraz na terenach o ograniczonej dostępności, 

w szczególności na terenach górskich. Trudnościami wynikającymi z takich lokalizacji 

był m.in. problem w dotarciu do miast oferujących bogatszą ofertę edukacyjną, 

nieświadomość młodych osób odnośnie możliwych dalszych kroków kariery, 

nieznajomość ofert szkół ponadpodstawowych. Do tego dochodzą: ograniczony 
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budżet mniejszych samorządów i brak możliwości zapewnienia odpowiednich 

pomocy dydaktycznych.  

Na dobrą sprawę, my, jako sama gmina, tak wiejska, nie bylibyśmy w stanie zapewnić szkołom 

zarówno z naszych środków, tylko i wyłącznie z naszych środków, z budżetu naszej gminy nie 

bylibyśmy w stanie zapewnić zajęć dodatkowych, ani też zakupu takich pomocy 

dydaktycznych, które możemy zakupić w ramach projektu. To na pewno by było, że tak 

powiem, nie do przejścia w naszej sytuacji. I w związku z tym, podjęliśmy tu próby właśnie 

pisania wniosków, aplikowania o środki, a następnie realizacji… 

… aby one [szkoły] były lepiej doposażone, żeby było więcej zajęć, żeby one tak może nie 

odbiegały od szkół tych miejskich, które na pewno mają troszkę łatwiej, niż tutaj u nas 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy jakby odcięci od świata z racji położenia. I tak jak 

wspomniałam, że uczniowie mają taką hermetyczną grupę tutaj, środowisko. Do tego jak 

zaczął się projekt, to jeszcze były gimnazja prawie, to jeszcze jakby trzymali tą hermetyczną 

grupę do gimnazjum. Więc jakby trochę się to, może troszkę takie, brak potrzeby wychodzenia 

poza grupę i szukania możliwości, szkół, kariery, na pewno było mniejsze niż uczniów w mieście. 

Więc na pewno to też zaważyło na tym, żeby dać uczniom możliwości. A jeszcze należy 

podkreślić, że kiedy zaczynał się projekt, te pierwsze lata projektu, to nie było doradztwa 

zawodowego w szkole, tak jak jest teraz po reformie 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

Szczególnej analizie powinno się poddać głosy krytyczne, które pojawiły się 

w badaniach jakościowych w kontekście systemu rekrutacji do projektów. Jeden 

z respondentów badania jakościowego wskazał, że w małej gminie wystąpiły 

trudności z rekrutacją uczniów do projektów. Uczniów jest mało, a wskaźniki są 

oszacowane na wysokim poziomie. Problem ten wydaje się wynikać ze zbyt 

wygórowanych założeń danego projektu.  

Problemem było to, że tych zajęć było dosyć dużo ale to nie było dlatego dużo, że my sobie 

tyle wymyśliliśmy, tylko chyba projekt tak zakładał i praktycznie. Jak sobie to wszystko 

obliczyliśmy, a tych dzieci było akurat nie za dużo w naszej szkole, bo może raptem 230, to 

praktycznie wychodziło, że każde dziecko z naszej szkoły jest zaangażowane w jakiś projekt. I to 

było dla nas ogromne wyzwanie, no co zrobić żeby każdego zachęcić żeby wziął udział w 

jakichś zajęciach 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 
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 Poprawa jakości pracy 

Projekty przyczyniły się również do 

poprawy jakości pracy. Większość 

przedstawicieli Instytucji przyznaje, iż 

jakość pracy szkół ich instytucji jest 

obecnie widocznie wyższa. W 

szczególności poprawę dostrzegają 

Instytucje realizujące projekty w ramach poddziałania 10.1.3 oraz 10.1.4. 

Wykres 76 Proszę określić na ile zgadza się P. lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

wskazujące na realizację projektów w obszarze edukacji ogólnej 

 

 Wsparcie uczniów zdolnych 

Wsparcie uczniów zdolnych realizowane było w ramach poddziałania 10.1.5. 

Działania w ramach projektów obejmowały regionalny program stypendialny dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych, koordynację w regionie realizacji działań 

związanych ze wsparciem uczniów zdolnych (projekt pozakonkursowy) oraz rozwój 

uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.  

W ramach poddziałania realizowane były dwa główne projekty – „Małopolskie 

talenty” oraz „Regionalny program stypendialny” prowadzone przez Urząd 
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Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

Jakość pracy szkół naszej instytucji jest obecnie widocznie wyższa

PYTANIE BADAWCZE 2. 

Jaki jest wpływ działań 10 osi na podniesienie 

jakości nauczania i poszerzenie oferty edukacyjnej 

obejmowanych wsparciem szkół prowadzących 

kształcenie ogólne, w szczególności szkół 

osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne w skali 

regionu? Czy oraz w jakim stopniu realizowane 

projekty wpłynęły na jakość pracy tych szkół? 
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Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Projekt „Małopolskie talenty” składał 

się z części pozakonkursowej oraz konkursowej, w ramach której przyjęto do realizacji 

49 wniosków o dofinansowanie. Beneficjentami były przede wszystkim gminy oraz 

organizację pozarządowe – stowarzyszenia oraz fundacje. W ramach części 

konkursowej tworzone były Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych (CWUZ) - ośrodki 

pozaszkolne do pracy z uczniami zdolnymi. Natomiast w formule pozakonkursowej 

odbywała się przede wszystkim koordynacja działalności CWUZ, wsparcie dla kadry 

pedagogicznej, diagnoza uzdolnień poznawczych wśród uczniów oraz realizacja 

m.in. Letniej Szkoły Młodych Talentów oraz Forum Młodych Talentów38. 

Respondenci badania jakościowego wskazują, że wsparcie uczniów uzdolnionych 

jest dobrym kierunkiem, w którym region wciąż powinien zmierzać. Badani 

podkreślali, że jest to ważne, ponieważ spośród uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi większa uwaga poświęcana jest tym, którzy mają deficyty 

edukacyjne. Niemniej jednak dzieci szczególnie uzdolnione również są grupą 

wymagającą wsparcia na rzecz rozwijania ich potencjału, w szczególności na 

terenach oddalonych od większych ośrodków miejskich, gdzie uboższa jest oferta 

edukacyjna, np. w zakresie atrakcyjnych zajęć pozaszkolnych. 

Już wielu dyrektorów zwracało na to uwagę, że więcej uwagi poświęca się właśnie tym 

dzieciom, które mają potrzeby faktycznie i którym należy wyrównać poziom edukacyjny niż 

naprawdę nad tymi dziećmi, które są super zdolne i na które też powinniśmy zwrócić uwagę 

i też naprawdę z nimi pracować. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

Myślę, że te projekty są, może brzmi sloganowo, ale myślę, że tak naprawdę jest, że one stają się 

narzędziem wyrównywania szans edukacyjnych. To znaczy, że w środowiskach mniejszych, 

gdzie dzieci nie mają na co dzień takiej oferty […] sam fakt, że mogą uczestniczyć w takich 

rzeczach, które na co dzień szkoła nie byłaby w stanie im zaoferować, nie tylko ze względów 

finansowych, ale dlatego, że często są to takie inne od codziennych standardowych [form] 

wsparcia zajęcia. To jest naprawdę bardzo ważny element. […]  w mniejszych środowiskach 

często jest to wręcz powód do poczucia dumy, do jakiegoś prestiżu, że jest się w takim 

projekcie, szczególnie kierowanym do uczniów zdolnych. Więc to wyrównywanie szans 

edukacyjnych także kierowane do tego jest bardzo ważne. I cieszę się, ponieważ uczniami 

zdolnymi się zajmuje od dawna, że w wyrównywaniu szans edukacyjnych myślimy nie tylko o 

                                                 

38 Województwo Małopolskie 2019, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2019 
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dzieciach z deficytami. Ale takie właśnie o dzieciach które mają takie specjalne potrzeby, ale 

związane z wyższym potencjałem niż ich rówieśnicy. 

Uczestnik FGI 10.1, ekspert z zakresu wspierania uczniów zdolnych 

 

Ponadto temat wsparcia uczniów zdolnych poruszony był podczas wywiadu 

grupowego z udziałem ekspertów nt. działania 10.1. Podkreślono bardzo istotną rolę 

diagnozy uzdolnień wśród uczniów, która jest na tyle wnikliwa i trafna, że potrafi 

zidentyfikować uczniów wybitnie uzdolnionych nawet wśród uczniów, których wyniki 

edukacyjne nie są wysokie. Często osoby takie są niezidentyfikowane w systemie 

edukacji i ich potencjał zostaje nieodkryty. 

Respondenci wskazywali, że dzięki poddziałaniu 

10.1.5 tacy uczniowie mają szansę osiągnąć lepsze 

wyniki edukacyjne i rozwinąć swoje umiejętności – 

najprawdopodobniej bez wsparcia nie byłoby to 

możliwe. 

 Ale ważna jest też szczególnie w Małopolskich Talentach ta diagnoza. Bo tutaj my nie kierujemy 

się do tych uczniów, którzy mają te tradycyjnie czwórki i piątki, są uczniami zdolnymi, bo mają 

dobre oceny. Ten projekt charakteryzuje się tym, że uczniowie są specjalnie diagnozowani i tu 

wielokrotnie byliśmy zaskakiwani, że właśnie uczeń miał te oceny o rozpiętości nawet między 3 

a 5 okazało się, że do tego projektu został zakwalifikowany, bo spełniał pewne kryteria właśnie 

tej zdolności, która była diagnozowana w specjalistyczny sposób przez przeprowadzenie testów 

a nie na zasadzie tych ocen, które gdzieś tam uzyskuje w szkole. Więc tutaj ta diagnoza jako 

element tego projektu też jest ważnym elementem. I ona wyłuskuje nam te dzieci, to później 

ma odzwierciedlenie właśnie w szkołach. Też nauczyciele troszeczkę mają inne postrzeganie 

tych uczniów. Czyli on niekoniecznie ma piątkę, ale jednak się zakwalifikował, to jest jakiś dla 

nauczyciela sygnał, że ten uczeń jednak ma w sobie coś innego, co niekoniecznie w szkole na 

tradycyjnych lekcjach jest zauważane. Więc to jest coś bardzo pozytywnego w tym projekcie. 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.1 

Uczniowie zdolni są nie tylko uczniowie o wysokim potencjale intelektualnym. Ale uczniowie 

o specyficznym profilu psychologicznym. Często z problemami z adaptacją w zespole 

klasowym, z samooceną. Czasami z dyscypliną w pracy, czasami z syndromem 

nieadekwatnych osiągnieć. A więc myślę o takim kompleksowym wsparciu zgodnie z zasadą, 

że do szkoły chodzi człowiek, a nie jego głowa. Więc tak wyobrażałabym sobie taki model 

właśnie wsparcia ucznia zdolnego- myślę, że zaczynając od przedszkolaków. 

Uczestnik FGI 10.1, ekspert z zakresu z zakresu wspierania uczniów zdolnych 

PYTANIE BADAWCZE 10. 

Czy efekty podobne do uzyskanych 

w projektach z obszaru edukacji 

można było osiągnąć bez wsparcia 

środkami z Programu lub przy 

niższych nakładach? 
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Respondenci podkreślali wyjątkowość zajęć prowadzonych w ramach projektów 

10.1.5. Prowadzone są one w sposób nieszablonowy, mają na celu zainteresowanie 

uczniów co z powodzeniem się sprawdza.  

Zajęcia prowadzone są w zupełnie inny sposób; to nie jest szkoła, zwykłe lekcje, nie są to 

normalne zajęcia i dzieciakom się to bardzo podoba i są zainteresowane 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.1 

Ponadto doceniana jest kompleksowość działania, zwrócono uwagę, że 

w projektach z zakresu kształcenia ogólnego uwzględnia się także szkolenie 

nauczycieli w zakresie pracy z uczniem zdolnym.  

Cieszy mnie szeroki, kompleksowy charakter działań. Znaczy cieszy mnie to, że w tych 

projektach związanych z kształceniem ogólnym był możliwy komponent z zakresu doskonalenia 

nauczycieli ściśle powiązany ze wsparciem uczniów. A więc, że to nie są szkolenia dla szkoleń, 

ale są to szkolenia związane z typem zajęć, które się oferuje. 

Uczestnik FGI 10.1, ekspert z zakresu wspierania uczniów zdolnych  

Problemem w zakresie tego poddziałania jest konieczność zapewnienia 

odpowiedniej frekwencji, ponieważ zajęcia muszą odbywać się w godzinach 

pozalekcyjnych i nie wszyscy uczniowie są chętni do tego, aby przeznaczać na nie 

swój czas wolny. 

Problemem jest również konieczność współpracy wielu instytucji zaangażowanych 

we wsparcie. Projekt konkursowy „Małopolskie talenty”, którego beneficjentem jest 

gmina, realizowany jest najczęściej przez kilka instytucji – są to szkoły zlokalizowane 

w danej gminie. Trudności i jednocześnie duże wyzwania pojawiają się w momencie 

potrzeby skoordynowania działań wszystkich tych instytucji. 

Zdaniem respondentów uczestniczących w panelu dyskusyjnym, 

obecna formuła zbyt odeszła od założeń, jakim miało być 

wsparcie uczniów zdolnych z terenu danego powiatu w formule 

pozaszkolnej. Obecnie wsparcie często kończy się jako 

organizacja zajęć dodatkowych w ramach jednej szkoły, co wciąż jest dużą 

wartością dodaną, jednak utracony jest efekt skali i wymieniania się 

doświadczeniami zarówno przez placówki, jak i przez samych uczniów, którzy 
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mieliby szansę poznać inne środowiska. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana 

w funkcjonowaniu CWUZ została wprowadzona w wyniku zbyt małego 

zainteresowania gmin realizacją projektu w szerszej formule.  

Jak już wcześniej wspomniano, w przyszłej perspektywie finansowej pożądana jest 

kontynuacja wsparcia w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. Jego zaletą jest przede wszystkim trafna diagnoza 

uczniów o wyjątkowych zdolnościach. Należałoby jednak zastanowić się nad 

przeformułowaniem obecnych założeń tak, aby wsparcie było bardziej przekrojowe 

i polegało na zajęciach międzyszkolnych lub realizowanych z udziałem innych 

instytucji, niż szkoła. Uczestnicy FGI dot. 10.1 zaproponowali, że wsparcie w postaci 

zajęć dla uczniów zdolnych mogłoby odbywać się, podobnie jak w Małopolskiej 

Chmurze Edukacyjnej, we współpracy z uczelniami. Wprowadza to element „wyjścia 

poza szkołę”, podniesienia poziomu zainteresowania uczniów, odpowiada na 

potrzebę realizacji tego typu zajęć przez inne podmioty niż tylko szkoły. Obecnie 

formuła taka ma miejsce na wakacyjnych wyjazdach warsztatowych w ramach 

„Letniej Szkoły Młodych Talentów”, jednak sugerowano, aby mogło się to odbywać 

nie tylko w ramach punktowego corocznego wydarzenia. Co więcej, respondenci 

podkreślają, że formuła współpracy ze środowiskiem akademickim świetnie 

sprawdza się już na etapie przedszkola, co pokazuje sukces uniwersytetów 

dziecięcych. 

Warto myśleć o tym, żeby jeśli chodzi o uczniów zdolnych próbować w przyszłej perspektywie 

kontynuować i rozszerzać działania takie z poziomu pozaszkolnego prowadzone przez inne 

podmioty niż tylko szkoły, ale we współpracy ze szkołami i z organami prowadzącymi, bo 

inaczej trudno będzie mówić o trwałości. Widzę tutaj duże pole dla współpracy z wyższymi 

uczelniami, która jest zagospodarowana bardzo dobrze w chmurze. A nie do końca myślę 

jeszcze w talentach, bo tak naprawdę mamy kadrę akademicką, na letniej szkole młodych 

talentów, ale to jest jednorazowe wydarzenie roczne. Natomiast może w perspektywie warto 

pomyśleć o takich zajęciach dla uczniów zdolnych, prowadzonych we współpracy 

z uczelniami, o takim bardziej akademickim charakterze. Ale to można zacząć też od 

maluchów, bo przecież wiemy jak bardzo popularne są uniwersytety dziecięce. Może w tym 

kierunku rozbudowy takiej sieci uniwersytetów dziecięcych […] na poziomie od przedszkola, bo 

to się świetnie sprawdza. 

Uczestnik FGI 10.1, ekspert z zakresu organizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego 

w oświacie 
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Uczniowie, którzy wcześniej brali udział w projekcie diament, którzy uczestniczyli właśnie w 

zajęciach na wyższych uczelniach, to oni świetnie te zajęcia wspominają. To było takim bardzo 

dużym przeżyciem dla nich, że mogli na uczelnię wyższą jechać i na tej sali wykładowej 

uczestniczyć w jakichś zajęciach. To było coś takiego ważnego, co bardzo te dzieciaki 

mobilizowało nawet do udziału w tych projektach. Więc tutaj ten kontakt z tymi wyższymi 

uczelniami jest bardzo ważny.  

Uczestnik FGI, beneficjent 10.1 

Realizowanie tego typu zajęć poza szkołą to jest bardzo dobry pomysł, bo dzieci czasami mają 

już szkoły dosyć. Te 7-8 godzin i właśnie coś, co organizowane jest poza szkołą cieszy się 

większym powodzeniem. Chętnie w tym uczestniczą 

Uczestnik FGI, przedstawiciel wspartej instytucji 10.1 

 

Zetknięcie uczniów zdolnych ze środowiskiem akademickim jest szeroko 

praktykowane w programach wsparcia uczniów zdolnych w Europie i na Świecie 

(m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech). Z powodzeniem funkcjonują także polskie 

projekty uwzględniające taki element w kształceniu uczniów zdolnych, np.: Zdolni 

z Pomorza, Uniwersytet Dzieci, WARS i SAWA. 

Rekomendujemy zatem dalsze wspieranie uczniów zdolnych w 

ramach RPO, z  uwzględnieniem współpracy z uczelniami w formie 

ciągłej (nie tylko w ramach Letniej Szkoły Młodych Talentów). Warto 

rozważyć także poszerzenie grupy docelowej odbiorców wsparcia, 

tj. uwzględnienie dzieci najmłodszych.  

 

 Wychowawcza rola szkoły 

Instytucje z badania jakościowego wskazują, że 

w ostatnich latach szkoła straciła swój autorytet, 

dlatego pożądane jest wzmocnienie jej pozycji 

i tym samym roli wychowawczej. 

 wydaje mi się, że też jest potrzebna ze względu na to, że teraz wiadomo, że dzieci w szkole… 

my też spotykamy się z różnymi problemami i te dzieci też różne problemy mają, bardzo często 

problemy domowe przenoszone są na grunt szkolny niestety i w tym momencie, właśnie ta rola 

PYTANIE BADAWCZE 13. 

Czy projekty powinny wspierać 

działania wzmacniające 

wychowawczą rolę szkoły (obok jej roli 

edukacyjnej)? Czy beneficjenci 

identyfikują takie potrzeby? 
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psychologa, pedagoga i wychowawcy jest niezwykle ważna i jest ważna współpraca 

pomiędzy nimi, więc to też jest niezwykle istotne 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

Respondenci badania ilościowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli 

instytucji i beneficjentów potwierdzają, iż wychowawcza rola szkoły, obok jej głównej 

roli edukacyjnej, jest istotna. Co drugi reprezentant instytucji przyznał, że projekty 

finansowane z programów Regionalnego Programu Operacyjnego powinny przede 

wszystkim wzmacniać wychowawczą rolę szkoły. Częściej taką potrzebę 

identyfikowali Beneficjenci 10.1 (66%), nieco rzadziej natomiast Beneficjenci 10.2 

(45%).  

Wykres 77 Które z przypisanych szkole i przedszkolom ról, P. zdaniem, projekty finansowane z programów 

Regionalnego Programu Operacyjnego powinny szczególnie wzmacniać?  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego,  

Wsparcie wychowawczej roli szkoły zdecydowanie wyraźniej istotne jest dla 

beneficjentów realizujących działania w ramach szeroko pojętej edukacji ogólnej, 

którzy realizowali projekty głownie w przedszkolach i szkołach podstawowych, gdzie 

wychowawcza rola szkoły jest szczególnie istotna. W ramach projektów w działaniu 

10.1 wspierane są najmłodsze dzieci, dla których wychowawcza rola szkoły odgrywa 

duże znaczenie. 

 Potrzeby w zakresie kształcenia ogólnego 

Według przedstawicieli Beneficjentów i Instytucji w obszarze kształcenia ogólnego 

w przyszłości należałoby szczególnie rozwijać przede wszystkim znajomość języków 

obcych. Często wskazywano także na nauki ścisłe, kompetencje informatyczne oraz 

kompetencje miękkie, w tym społeczne i obywatelskie. Ponadto, sygnalizowano 

potrzebę rozwijania umiejętności uczenia się czy inicjatywności i przedsiębiorczości. 
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100%
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21%

Edukacyjną rolę szkoły Wychowawczą rolę szkoły Opiekuńczą rolę szkoły

Instytucje Beneficjenci 10.1 Beneficjenci 10.2
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Wykres 78 Proszę wskazać, które kompetencje P. zdaniem należałoby szczególnie rozwijać w przyszłości 

wśród grupy docelowej P. projektu? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje i 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałań: 10.1.3, 10.1.4 i 10.1.5 

Zarówno instytucje, jak i eksperci w wywiadach jakościowych wskazywali na 

konieczność zwrócenia uwagi w przyszłej perspektywie finansowej na edukację 

zdalną. Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna” obejmował prowadzenie 

wirtualnych zajęć przez pracowników uczelni wyższych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych. Zdaniem przedstawicieli jednostek realizujących RPO WM 

2014-2020 szkoły, w których wdrożony był wspomniany projekt, dzięki doświadczeniu 

i istniejącej infrastrukturze dobrze radziły sobie podczas pandemii COVID-19. Sytuacje 

takie, jak wiosną br., jak i dynamicznie zmiany w świecie połączone z rozwojem 

technologii (i coraz większe na nich poleganie w różnych sferach życia) nasuwają 

konieczność wprowadzenia częściowego kształcenia zdalnego, jako swoistego 

standardu edukacyjnego. 

Szkoły średnie, które są w systemie Chmury Edukacyjnej, zdecydowanie lepiej sobie radzą ze 

zdalnym nauczaniem, niż te, które nie były, nie mówiąc o szkołach podstawowych, które tym 

programem nie były objęte. Czyli widać, że działania w tym kierunku to będzie wyzwanie na 

przyszłość, bo też nie wiemy, jak długo będziemy w podobnych sytuacjach, czy nie będziemy 

jeszcze do nich wracać, czy te elementy, które teraz są wprowadzane trochę z marszu 

z powodu wymuszonej sytuacji, nie trzeba na stałe wmontować w system edukacji, jako 

równolegle funkcjonujące i go wzmacniające, a w takich sytuacjach kryzysowych wręcz 

zastępujące to, co mówimy, czy nazywamy tradycyjną szkołą 

Beneficjent 10.1 i 10.2 
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4.6. Interwencja a kształcenie zawodowe 

 Efektywność kształcenia zawodowego 

Spośród wszystkich Beneficjentów Działania 10.2 (n=29) 

objętych badaniem ilościowym, jedynie dwóch było 

już po zakończeniu projektu, pozostali byli w trakcie 

realizacji lub na etapie prac przygotowawczym. Stąd 

tylko dwóch Beneficjantów poproszono o ocenę 

stopnia zrealizowania celów. Zgodnie ocenili oni, iż 

założone w projekcie cele tj. zwiększenie szans na 

zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych oraz poprawa 

efektywności kształcenia zawodowego zostały zrealizowane w bardzo dużym 

stopniu.  

Według Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 10.2., w niektórych 

branżach w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił wzrost efektywności kształcenia 

zawodowego. Branże, które zostały w tym zakresie wymienione przez respondentów 

to: mechaniczna, elektryczno-elektroniczna, administracyjno-usługowa, turystyczna, 

gastronomiczna, budowlana, spedycyjna, górniczo-hutnicza, branża e- i m-

commerce, górniczo–hutnicza, informatyczna, medyczno-społeczna. 

„Wzmocnienie” wymienionych branż w aspekcie kształcenia zawodowego po części 

pokrywa się z branżami, w obrębie których występują zawody deficytowe 

w województwie małopolskim wg prognoz na 2020 r.39. Należą do nich branże:  

 transportowa (5),  

 produkcyjna (4), 

 medyczno-opiekuńcza (4),  

 gastronomiczna (3),  

 usługowa,  

 finansowa,  

 elektroenergetyczna,  

 informatyczna,  

 motoryzacyjna  

                                                 

39 Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim 
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 handel. 

Wykres 79 Czy w którychś branżach, P. zdaniem, nastąpił w ciągu ostatnich kilku lat wzrost efektywności 

kształcenia zawodowego? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, beneficjenci , n=29, 

W opinii Beneficjentów w ostatnim czasie zmieniła się sytuacja uczniów 

i absolwentów szkół kształcenia zawodowego na rynku pracy, przede wszystkim 

mają większe szanse na znalezienie zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem 

(79%). Poza tym, wśród uczniów i absolwentów zaobserwowano większą skłonność 

do kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia. Co więcej, zdaniem 

większości odpowiadających (83%) zmiany te nastąpiły w efekcie realizacji 

projektów.  

Wykres 80 Czy P. zdaniem, w ostatnim czasie zmieniła się sytuacja uczniów i absolwentów szkół 

kształcenia zawodowego na rynku pracy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Beneficjenci, n=29 

Również zdaniem przedstawicieli Instytucji, w efekcie realizowanych projektów, 

zmieniła się sytuacja uczniów i absolwentów szkół kształcenia zawodowego na ryku 

pracy. Ponad połowa uważa, iż uczniowie i absolwenci są bardziej skłonni do 

kontynuacji nauki na dalszych etapach kształcenia, niewiele mniej zaobserwowało 
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zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia odpowiadającemu wykształceniu 

uczniów. Jedynie 5% odpowiadających nie widzi znaczących zmian. Co piąty 

respondent przyznał, że nie ma takich informacji. 

Wykres 81 Czy P. zdaniem, w efekcie realizowanego przez P. instytucję projektu, zmieniła się sytuacja 

uczniów i absolwentów szkół kształcenia zawodowego na rynku pracy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Instytucje, n=183 

Sami uczestnicy projektów w ramach działania 10.2 (poddziałania 10.2.1, 10.2.2, 

10.2.3 – dotyczące kształcenia zawodowego uczniów) zapytani o to, czy 

uczestnictwo w projekcie wpłynęło na podniesienie kwalifikacji zawodowych, 

w przeważającej większości (95%) udzielali odpowiedzi pozytywnych – 

„zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”. 

Rysunek 8 Wpływ uczestnictwa w projekcie na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego. 

Uczestnicy wywiadów jakościowych wyjaśniają w jaki sposób realizacja projektów 

przekłada się na wzrost efektywności kształcenia zawodowego uczniów. Zdaniem 

respondentów, na wzrost efektywności składa się w szczególności możliwość 

ukończenia kursów i staży, które wykraczają poza standardową ofertę szkoły i de 

facto lepiej przygotowują absolwenta do wejścia na rynek pracy.  

Jeśli chodzi o poddziałanie 10.2, tutaj ta mierzalność jest taka bardzo wiarygodna, ze względu 

na to, że dzieci niejednokrotnie uczestniczą w kursach prowadzonych gdzieś na zewnątrz 

i zdobywają rzeczywiście te kwalifikacje, kompetencje potwierdzone egzaminami 

zewnętrznymi. Więc te umiejętności szkolne są wzmacniane dodatkowymi kompetencjami 

rzeczywiście oferowanymi na rynku. Dzieci niejednokrotnie zgłaszają potrzeby w zakresie 

kursów, które gdzieś widzą, że pracodawcy wymagają. 

Przedstawiciel jednostki zaangażowanej w realizację RPO WM 2014-2020 

To było wzmacniane bogatym programem stażowym, czyli organizowaniem staży dla młodych 

ludzi, w przedsiębiorstwach w trakcie trwania nauki. No i oczywiście wzmocnione ofertą kursów 

dających dodatkowe kwalifikacje - takie, które można zdobyć jeszcze w trakcie nauki, 

a mających bezpośrednie przełożenie rynkowe, czyli dające człowiekowi młodemu, który 

kończy szkołę, dyplomem technika, czy dyplomem zawodowy, aby również posiadał 

kwalifikacje, które dodatkowo dają mu możliwość rzeczywiście stanięcia na stanowisku pracy 

i podejmowania pewnych czynności zawodowych, które w normalnym trybie po ukończeniu 

szkoły jeszcze nie mógł podejmować 

Beneficjent 10.1. i 10.2 

 

 Centra Kompetencji Zawodowych 

W ramach założeń podziałań 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 realizacja kształcenia 

zawodowego uczniów odbywała się m.in. poprzez możliwość tworzenia i rozwijania 

Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ). Ich nadrzędnym zadaniem jest 

dostosowanie oferty edukacji do potrzeb pracodawców w regionie, także szersze 

włączenie pracodawców w proces zdobywania kwalifikacji przez uczniów, np. 

poprzez umożliwianie odbywania staży40.  

                                                 

40 https://www.rpo.malopolska.pl/ 

https://www.rpo.malopolska.pl/
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Efekty pracy CKZ-ów zostały dobrze ocenione przez 

respondentów badań jakościowych, zarówno przez 

przedstawicieli jednostek zaangażowanych 

w realizację RPO WM 2014-2020, jak i beneficjentów 

i wsparte instytucje. 

Nie można nic powiedzieć złego o tym CKZ-ie, bo jeżeli on 

coś zrobił, to tylko i wyłącznie samo dobro (uśmiech). Bo są szkoły doposażone, uczniowie ze 

szkoleń i kursów zadowoleni. No, ale kwestia staży też nie jest bez znaczenia, bo jak kończymy 

w roku szkolnym szkolenia i kursy, to przygotowujemy się do okresu wakacyjnego, w którym są 

staże. I my jako gmina miejska rokrocznie obsługujemy, bo już tak możemy to nazwać, 1000 

uczniów z gminy miejskiej, która przystępuje do staży. Czyli znajdujemy im rzeczywiste środowisko 

pracy u pracodawców, no i rzeczywiście te dzieci przez te staże 150-godzinne przechodzą z 

wielkim zadowoleniem. I nie mamy oczywiście żadnego problemu, jeżeli chodzi o rekrutację, bo 

ci uczniowie chcą uczestniczyć w tych stażach. 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.2 

 

Sukces wparcia w ramach 10 Osi w postaci modernizacji kształcenia 

zawodowego poprzez tworzenie i rozwijanie CKZ-ów (który 

podkreślają wszystkie badane grupy respondentów) nasuwa 

wniosek o zasadności kontynuacji tego rodzaju wsparcia. 

To się tak wpisało w obraz szkół, że ja sobie nie wyobrażam tego momentu, w którym nagle nie 

będzie czegoś, co wspiera szkolnictwo zawodowe. Bo my 10 lat temu rozpoczęliśmy 

modernizację, bo w 2010 r. I 10 lat temu, jak sobie przypominamy te zasadnicze szkoły 

zawodowe, bo to wtedy takie były i technika, no to one miały stary sprzęt w szkole, już na tyle 

zużyty, że właściwie to na chwilę obecną… To groziło upadkiem w ogóle przecież szkolnictwu 

zawodowemu. Na dzień dzisiejszy te szkoły średnie […], na tyle są popularne, że ten CKZ w nich 

istnieje jako wsparcie ich podstawy programowej. Więc nie do końca sobie wyobrażam, że w 

którymś momencie te dzieci nie będą mogły korzystać ani z kursów, ani ze szkoleń. Znowu będą 

mieć przestarzałą całą bazę dydaktyczną i znowu wrócimy gdzieś do epoki z króla Ćwieczka… 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.2 

 

Jednak podkreślić należy, że występują pewne trudności związane ze sposobem 

funkcjonowania CKZ. Respondenci wywiadu grupowego dot. Działania 10.2 

wskazywali na takie trudności, jak: nadmierna dokumentacja, opóźnienia 
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wynikające z procedur przetargowych, kwestia finansowania nauczycieli za 

dodatkową pracę związaną z realizacją projektu na podstawie karty nauczyciela, 

mała elastyczność względem modyfikacji planów w projekcie wynikających ze 

zmiany trendów w danej branży41 (np. zmiana zapotrzebowania na dane zawody) 

czy też demotywująca uczestników wysokość wynagrodzenia otrzymywanego za 

staż. 

Warto zatrzymać się przy kwestii staży u pracodawców. Jest to szczególnie 

wartościowa forma kształcenia praktycznego, co nie raz podkreślano w badaniach. 

Doświadczenie zawodowe, m.in. zdobyte na drodze odbywania praktyki / stażu 

skraca czas poszukiwania pierwszej pracy42. Jednak, aby pracodawca chciał 

współpracować z instytucjami szkolnictwa zawodowego i przyjmować młodzież na 

staże, musi dostrzegać w tym korzyść i postrzegać tę współpracę jako 

nienastręczającą dużych trudności. Jednak w przypadku realizacji projektów 

z Działania 10.2 pojawiają się bariery zniechęcające pracodawców. Zdaniem 

uczestników badania FGI należy do nich przede wszystkim nadmierna biurokracja, 

liczna dokumentacja oraz niejasność w zasadach refundacji kosztów związanych np. 

z wyposażaniem stanowiska pracy. 

Ja bym tą refundację kosztów jeszcze, tych pracodawców, do trudności zaliczyła. Dlatego, że 

to jest na tyle intuicyjne tylko i wyłącznie, że instytucje kontrolujące nie potrafią powiedzieć, co 

to ma być. Nauczyciel też do końca nie wie, co to dziecko niby na ty stażu u tego pracodawcy 

potrzebuje. […] Problem jest w tym, że pracodawca przychodzi do nas i chce rozliczyć coś, 

czego się nie da rozliczyć, a przed stażem nie umiał nam powiedzieć, co on będzie rozliczał. 

I zawieramy z nim porozumienie, nie umie do końca zbudować katalogu wydatków, a później 

się dziwi, że my mu tego nie chcemy rozliczyć. I zderza się z taką rzeczywistością: to ja już 

w przyszłym roku nie będę chciał wziąć wam dziecka na staż. I paradoks polega na tym, że na 

przykład na kwotę zawartych umów w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w porozumieniach 

dla pracodawców 250 tys., rozliczamy 100 tys. Czyli 150 tys. gdzieś tam nie jest przez nas 

przepuszczone, bo pracodawcy wyobrażał sobie coś, czego my nie mogliśmy rozliczyć, a nie 

umieli tego określić przed stażem. Więc gdybyśmy im mogli zaproponować, że ryczałtowo 

refundujemy im kwotę 1000 zł za opiekuna… Bo ten opiekun jest jakoś namierzalny, dlatego, że 

on musi mieć umowę o pracę, to musi być jakaś część etatu, on się tam podpisuje i to jest 

                                                 

41 Respondenci tłumaczyli to długim okresem, który mijał od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do 

momentu realnego rozpoczęcia realizacji projektu. W tym czasie działy się zmiany, które zdaniem respondentów 

powodowały dezaktualizację planów dot. realizacji danej tematyki kursów w ramach projektu.  
42 Czarnik S., Turek K., Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia, Na 

podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału 

Ludzkiego. Edukacja a rynek pracy – tom III, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2015. 
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jasne: masz 1000 zł. Natomiast ta druga część nie jest do końca jasna. Gdyby ta druga część 

była po prostu ryczałtem, że to będzie ryczałt 1000 zł, to z automatu znika nam gigantyczna 

papierologia, on oczywiście ryczałtem to dostaje. Był ostatecznie na tym stażu, na pewno jakąś 

część tych narzędzi czy materiałów zużył i jest po sprawie. 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.2 

 

Faktycznie, jest to dosyć duży problem. I my mamy taki sam problem, faktycznie nie do końca 

wiemy, co możemy rozliczyć, a czego nie możemy rozliczyć. Nie jest to uregulowane i cały czas 

mamy takie obawy związane z ewentualnymi kontrolami, czy zakwalifikowaliśmy odpowiedni 

katalog kosztów do rozliczenia, czy też jest to być może z naszej strony nadużycie. Także gdyby 

taka możliwość faktycznie była, rozliczenia ryczałtowego, potwierdzam, że mnóstwo pracy 

administracyjnej, papierologii by zeszło z naszych barków i mielibyśmy faktycznie dużo łatwiejsze 

możliwości rozliczania udziału stażysty w stażach. Co do innych problemów, ja mam takie, 

oczywiście związane z ogromem dokumentacji. 

Uczestnik FGI, beneficjent 10.2 

 

W związku z wyżej przytoczonymi wnioskami, modyfikacji powinny ulec 

pewne aspekty funkcjonowania CKZ. Warto, aby ich funkcjonowanie 

przede wszystkim podtrzymywało chęć współpracy po stronie 

pracodawców. Jak wykazano powyżej, kształcenie zawodowe w 

realnym środowisku pracy ma szczególną wartość w edukacji zawodowej młodzieży.  

Rola doradztwa zawodowego 

Projekty realizowane w ramach 10 Osi uwzględniają 

element doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 

dzieci i młodzieży. W tym celu stworzono w szkołach 

Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa), w których 

zapewniono dostęp do usług wykwalifikowanego 

doradcy zawodowego43. W toku badania 

ilościowego 7 na 10 uczestników projektów z zakresu kształcenia zawodowego 

                                                 

43 Działanie obejmuje także zdobycie kwalifikacji (studia podyplomowe) w zakresie doradztwa zawodowego dla 

nauczycieli. 
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zadeklarowało, iż projekt, w którym uczestniczyli obejmował elementy doradztwa 

zawodowego. Tego typu wsparcie było oferowane przede wszystkim uczestnikom 

poddziałania 10.2.3 (78%). 

Wykres 82 Czy projekt, w którym Pan(-i) uczestniczył(-a) obejmował elementy doradztwa 

zawodowego? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

projektów 10.2.1, 10.2.2 oraz 10.2.3 

Zdecydowana większość odbiorców doradztwa oceniła je jako przydatne („bardzo 

przydatne” - 27% i „raczej przydatne” – 67%), dotyczy to uczestników wszystkich 

poddziałań z obszaru kształcenia zawodowego (10.2.1, 10.2.2, 10.2.3) 

Wykres 83 Jak Pan(-i) ocenia, przydatność takiego doradztwa? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

projektów 10.2.1, 10.2.2 oraz 10.2.3 

Przeważająca część zarówno przedstawicieli Instytucji, jak i Beneficjentów 

realizujących projekty w ramach Działania 10.2 uważa, iż wsparcie w zakresie 

doradztwa zawodowego dla uczniów i absolwentów szkół jest obecnie 

odpowiednie (Instytucje – 59%, Beneficjenci - 55%). Przeciwnego zdania jest 11% 
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reprezentantów Instytucji i 17% Beneficjentów. Ponadto, w obu grupach blisko co 

trzeci odpowiadający nie potrafił ustosunkować się do tego pytania.   

Wykres 84 Czy wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów i absolwentów szkół jest 

obecnie odpowiednie? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

i Beneficjenci realizujący projekty w obszarze kształcenia zawodowego  

Według Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 10.2. to szkoły 

przede wszystkim powinny wspierać uczniów i absolwentów w zakresie doradztwa 

zawodowego (szkoły podstawowe – 79%, szkoły ponadpodstawowe ogólne - 72%, 

szkoły zawodowe – 62%). Dość często wskazywano także na poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne (52%), Powiatowe Urzędy Pracy (48%) oraz struktury 

w ramach wojewódzkich urzędów pracy (41%). Ponadto, blisko co trzeci 

odpowiadający uważa, że wsparcie w obszarze doradztwa zawodowego powinni 

udzielać niezależni doradcy zawodowi oraz firmy usług rozwojowych. Najmniej 

wskazań uzyskały placówki komercyjne organizujące warsztaty psychoedukacyjne 

(10%) oraz psychologowie w ośrodkach zdrowia (3%).  
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Wykres 85 Które placówki P. zdaniem, powinny szczególnie wspierać uczniów i absolwentów w obszarze 

doradztwa zawodowego? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci, 

n=29 

W opinii przedstawicieli Instytucji oraz Beneficjentów, realizujących projekty 

w ramach Działania 10.2, w obszarze doradztwa zawodowego należy obecnie 

szczególnie wspierać następujące działania: prowadzenie indywidualnej pracy 

z uczniami (Instytucje – 70%, Beneficjenci – 76%), diagnozowanie oczekiwań 

i zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia 

i kariery zawodowej (68%, 76%), przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej 

szkolnictwa w powiecie i województwie (59%, 59%). W przypadku obu grup te trzy 

działania były wskazywane najczęściej.  
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Wykres 86 Które z poniższych działań w obszarze doradztwa zawodowego należy obecnie P. zdaniem 

szczególnie wspierać? 

 

 

 

 

prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami 

 

 

diagnozowanie oczekiwań i zapotrzebowania uczniów 

na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej 

przedstawienie aktualnej i pełnej oferty edukacyjnej 

szkolnictwa w powiecie i województwie 

 

prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, 

wspierających uczniów w świadomym planowaniu 

kariery i podjęciu roli zawodowej 

 

wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach 

doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-

informacyjnych, udostępnianie im informacji i ma 

 

gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych 

 

kierowanie w trudnych i szczególnych przypadkach do 

specjalistów czy doradców zawodowych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych 

 

wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom 

dodatkowych źródeł informacji na poziomie 

regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym 

indywidualna praca z rodzicami uczniów, którzy mają 

problemy 

Inne 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje 

i Beneficjenci realizujący projekty w obszarze kształcenia zawodowego 

Uczestnicy wywiadów jakościowych, w szczególności przedstawiciele wspartych 

instytucji, precyzowali na co kłaść nacisk w zakresie doradztwa zawodowego 
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w pracy z uczniem kończącym szkołę podstawową44. Respondenci podkreślali 

możliwość poznawania przez młodzież realiów pracy w różnych zawodach (np. 

w formie 2-3 dniowych wizyt u pracodawcy, polegających głównie na obserwacji). 

W taki sposób uczniowie są w stanie najlepiej zweryfikować swoje wyobrażenia 

i stereotypy na temat danych zawodów i odpowiedzieć sobie na pytanie o to, czy 

podoba im się taki charakter pracy oraz, z pomocą doradcy zawodowego, określić 

czy ich temperament / predyspozycje są kompatybilne z wymogami danego 

zawodu. Wyjazdy studyjne mają zdaniem respondentów nieporównywalnie większą 

wartość w stosunku do zajęć prowadzonych stacjonarnie, w szkołach. Podobnie jest 

z zapoznawaniem się z ofertą szkolnictwa przez uczniów, ten proces powinien 

bazować na realnych doświadczeniach: 

Idealnie by było, gdyby była możliwość jeżdżenia z nimi do zakładów pracy, rozmawiania 

z przedstawicielami zawodów, wycieczek np. na uniwersytety czy na politechniki, żeby np. 

mogli uczestniczyć w zajęciach tam na miejscu, żeby wtedy bardziej świadomie wybierali. 

Chociażby pokazać dziewczynom, że one też się nadają na politechnikę. 

Przedstawiciel instytucji 10.2 

 

Na tę potrzebę odpowiada w pewnym sensie organizowany w województwie 

małopolskim „Festiwal Zawodów”, w trakcie którego uczniowie mają możliwość 

zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w regionie oraz prezentacją poszczególnych 

przedsiębiorców.  

Podobały im się [uczniom] wyjazdy na Festiwale Zawodów. Ponieważ np. nie zdawali sobie 

sprawy, że są jakieś konkretne typy szkół albo mieli wyobrażenie dotyczące jakiegoś zawodu. 

A potem jak rozmawiali z tymi, którzy go uczą albo się uczą w takich szkołach albo widzieli, na 

stanowiskach, jak prezentują czynności zawodowe, no to byli zaskoczeni, że sobie nie zdawali 

sprawy. 

Przedstawiciel instytucji 10.2 

 

Jednak dobrym uzupełnieniem wydaje się być stworzenie możliwości kontaktu 

ucznia z pracodawcą nie tylko w formie targów, lecz także krótkiego, punktowego 

                                                 

44 Respondenci wypowiadali się jeszcze z perspektywy byłych gimnazjów, w których to realizowano omawiane 

działania w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Obecnie ten typ wsparcia 

kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. 
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zetknięcia się ze środowiskiem pracy w danym zawodzie, np. właśnie za sprawą 

takich krótkich wizyt studyjnych. 

  

Ogólnie elementy doradztwa zawodowego młodzieży w powstałych „SPInKach” są 

pozytywnie oceniane przez przedstawicieli instytucji objętych wsparciem. 

Rekomendujemy, aby w ramach działań z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego, oprócz indywidualnego wsparcia poprzez 

osobę doradcy, kontynuować organizację „Festiwalu Zawodów”  lub/ 

oraz uwzględnić możliwość odbycia wizyt studyjnych u pracodawców 

i na uczelniach. 

 

 Potrzeby w zakresie kształcenia zawodowego 

W opinii przedstawicieli instytucji i beneficjentów realizujących projekty w ramach 

kształcenia zawodowego wśród grupy docelowej wsparcia w przyszłości 

szczególnie należałoby wspierać kompetencje zawodowe oraz miękkie, a także te 

z zakresu kompetencji kluczowych.  W przypadku poddziałania 10.2.1. instytucje 

wskazywały przede wszystkim na kompetencje zawodowe, miękkie oraz językowe, 

w przypadku 10.2.2 – na kompetencje zawodowe oraz informatyczne, zaś w 

przypadku poddziałania 10.2.3 – zwłaszcza na kompetencje miękkie. Należy jednak 

zaznaczyć, że poddziałanie 10.2.3 obejmowało przede wszystkim uczniów szkół 

gimnazjalnych. Tymczasem Beneficjenci identyfikowali w szczególności potrzebę 

podnoszenia kompetencji językowych.  
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Wykres 87 Proszę wskazać, które kompetencje P. zdaniem należałoby szczególnie rozwijać w przyszłości 

wśród grupy docelowej P. projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje i 

Beneficjenci realizujący projekty w ramach poddziałań: 10.2.1, 10.2.2 i 10.2.3 

 

4.7. Interwencja a wymagania rynku pracy 

Podobnie jak przy poprzednich aspektach, tak i teraz nie można mówić jeszcze 

o pełnych efektach interwencji w zakresie dopasowywania kompetencji 

pracowników do wymagań rynku pracy. Jest to spowodowane wciąż trwającym 

procesem realizacji projektów. Jednak jak podkreślali respondenci badań 

jakościowych, ogromna wartość dodana instrumentu wsparcia, jakim jest 10 Oś, to 

przede wszystkim zmiana w świadomości odbiorców ostatecznych. Wraz z realizacją 

projektów, szczególnie tych dotyczących kompetencji osób dorosłych (podziałanie 

10.2.4 oraz działanie 10.3.) powstaje w regionie Małopolski „kultura” myślenia 
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o zmianie miejsca pracy, dostosowywania się do nieprzewidywalnych i 

zmieniających się wymagań rynku pracy, konieczności bycia elastycznym 

i nastawionym na włączenie w proces uczenia się przez całe życie. 

Starając się ocenić wpływ interwencji na wymagania rynku pracy warto zwrócić 

uwagę na kwestię rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji. Zgodnie 

z zaleceniem organów Unii Europejskiej45, wyodrębnione osiem grup kompetencji 

mają stanowić podstawę dla programów edukacyjnych wszystkich krajów UE. Do 

wspomnianych grup kompetencji należą: kompetencje w zakresie rozumienia 

i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje 

matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii 

i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie 

przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

Kompetencje uważane są za równorzędne i wzajemnie się przenikające, a rozwój 

jednostki uwzględniający każdy z tych obszarów, prowadzić ma do pomyślnego 

funkcjonowania w realiach społeczno-gospodarczych danego kraju i regionu. 

 

Rysunek 9 Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. 

 

Źródło: opracowanie własne 

                                                 

45 ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

– publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2018 r 
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Analizując wyniki badania PISA można stwierdzić, że polski system edukacji, na tle 

pozostałych krajów Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. Polscy 

uczniowie w 2018 roku uzyskali nie tylko lepsze wyniki w porównaniu z edycją 

badania 2015, ale również uzyskali jeden z najwyższych wyników we wszystkich trzech 

badanych typach umiejętności wśród krajów Unii Europejskiej: rozumienie tekstu 

czytanego (4 miejsce wśród wszystkich krajów UE), rozumowani matematyczne oraz 

rozumowanie w naukach przyrodniczych (w obu przypadkach Polska uplasowała się 

na trzecim miejscu w UE)46. 

Sytuacja wygląda jednak zdecydowanie gorzej w przypadku kompetencji osób 

dorosłych w Polsce. Poniżej średniej wszystkich krajów OECD plasujemy się 

w dziedzinach rozumienia, tworzenia informacji, umiejętności matematycznych oraz 

rozwiązywania problemów47. Nie najlepiej wygląda też kwestia umiejętności 

cyfrowych dorosłych Polaków. Co druga osoba nie posiada doświadczenia lub 

posiada ograniczone doświadczenie lub nie wierzy w swoją zdolność do korzystania 

z komputera.   W pozostałych krajach OECD odsetek takich osób nie przekroczył 

25%48. 

W związku z rosnącą liczbą miejsc pracy poddanych automatyzacji a także 

zwiększającą się rolą technologii na rynku pracy i we wszystkich dziedzinach życia 

wymagania dotyczące kompetencji kluczowych uległy zmianie w stosunku do tych 

przyjętych przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2006 roku. Znaczącą 

rolę przypisuje się obecnie właśnie kompetencjom cyfrowym, ale także społecznym, 

obywatelskim oraz z zakresie przedsiębiorczości – te kompetencje umożliwiają 

bowiem elastyczność i odporność w zakresie dostosowywania się do zmian49.  

Bazując na wynikach badania PIAAC można oszacować, że niemal co trzecia 

osoba w Polsce jest narażona na ryzyko automatyzacji ich miejsca pracy, a co piąta 

                                                 

46 PISA – Wyniki badania 2018 w Polsce, Instytut Badań Edukacyjnych 
47 OECD (2019), OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/df80bc12-en  
48 OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills, OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en  
49 ZALECENIE RADY z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 

– publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 czerwca 2018 r 

https://dx.doi.org/10.1787/df80bc12-en
https://dx.doi.org/10.1787/9789264258051-en
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odczuje to w kontekście zmian zadań zawodowych. Wartości te przewyższają 

średnią OECD50.  

W dokumentach o charakterze strategicznym zwraca się szczególną uwagę na 

rozwój kluczowych umiejętności, które z jednej strony pozwolą obywatelom 

uczestniczyć w pełni w życiu społecznym i dostosowywać się do zmian na rynku 

pracy51, a z drugiej strony pozwolą w istotny sposób wspierać transformację 

gospodarczą52.  

 Uczniowie – kształcenie ogólne i zawodowe 

Zgodnie ze Strategią konieczność zarządzania 

kompetencjami kluczowymi oraz właściwymi 

postawami niezbędnymi na rynku pracy znalazła 

swoje odzwierciedlenie w dokumentach 

strategicznych województwa małopolskiego53, a co za tym idzie - w kryteriach 

wyboru projektów 10 Osi. Realizacja projektów powinna zatem skutkować rozwojem 

u uczniów tychże obszarów kompetencyjnych. Podniesienie u uczniów kompetencji 

kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy było zasadniczym 

celem poddziałań 10.1.3, 10.1.4 oraz 10.1.5. Jak wynika z przeprowadzonego 

badania ilościowego cel ten został zrealizowany w dużym stopniu. Nieco lepiej 

stopień zrealizowania celu oceniali reprezentanci Beneficjentów niż Instytucji. W 

grupie przedstawicieli Beneficjentów działania 10.1 średnia na skali pięciostopniowej, 

gdzie 1 oznacza, że cel nie został zrealizowany, zaś 5 oznacza zrealizowanie celu w 

bardzo dużym stopniu wyniosła 4,61, natomiast w grupie przedstawicieli Instytucji - 

4,29. 

Na podstawie wyników z badania ilościowego można stwierdzić, iż omawiany cel 

został również osiągnięty w ramach Działania 10.2, gdzie głównym celem było 

zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach 

zawodowych, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia 

                                                 

50 OECD (2019), OECD Skills Strategy Poland: Assessment and Recommendations, OECD Skills Studies, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/b377fbcc-en 
51 Tamże 
52 Założenia do Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 
53 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Strategia Rozwoju Województwa 

Małopolskiego na lata 2011-2020. 

PYTANIE BADAWCZE 3. 

Jak wsparcie udzielane w ramach 10 

osi wpłynęło na rozwój kompetencji 

kluczowych, które są niezbędne na 

rynku pracy u uczniów? 



 

Strona | 155  

 

zawodowego (poddziałania 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3). Średnia wśród przedstawicieli 

Instytucji wyniosła 4,34. 

Wykres 88 Proszę ocenić, na ile cele założone w ramach Działania zostały zrealizowane w P. projekcie: 

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

poddziałań 10.1.3, 10.1.4 i 10.1.5 oraz Instytucje wskazujące na realizację projektu w obszarze edukacji 

ogólnej 

 

Zdaniem zdecydowanej większości zarówno przedstawicieli Beneficjentów, jak 

i Instytucji, wsparcie udzielane w ramach projektów z działania 10.2 wpłynęło na 

rozwój u uczestników kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. 

Dopytani, na czym polegał ten rozwój, wskazywali przede wszystkim na zdobycie 

kompetencji i kwalifikacji zgodnych z wymogami rynku pracy i potrzebami 

pracodawców. Komentarze obejmowały także m.in. zwiększenie świadomość 

w kierowaniu swoją ścieżką zawodową (poznanie swoich predyspozycji), zdobycie 

doświadczenia zawodowego (staże, praktyki), poszerzenie wiedzy na temat rynku 

pracy, a także doskonalenie kompetencji miękkich (m.in. pewność siebie, 

samodzielność, komunikatywność). 

Wykres 89 Czy P. zdaniem wsparcie udzielane w ramach projektu wpłynęło na rozwój u uczestników 

kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy? 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Instytucje oraz Beneficjenci 

Działania 10.2 

To, iż realizacja projektów w sposób jednoznaczny przekłada się na rozwój 

kompetencji kluczowych uczniów, podkreślali także przedstawiciele instytucji 

w trakcie wywiadów indywidualnych. Rezultat najwyraźniej widoczny jest 

w przypadku kompetencji społecznych. Były one w pierwszych odruchu najczęściej 

przytaczane przez przedstawicieli instytucji oświaty jako przykład rozwiniętych 

u uczniów obszarów.  

Temat istotności rozwoju kompetencji społecznych w społeczeństwie, a także 

konieczności reorientacji systemu edukacji w kierunku silniejszego skupienia się na ich 

kształtowaniu podejmowany jest zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym. 

W Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 202054 oparto się na diagnozie niskiego 

kapitału społecznego w Polsce. Jako wyzwanie systemu edukacji przyjęto zatem 

rozwój tychże kompetencji już od najwcześniejszych lat edukacji. 

W Polskiej Ramie Kwalifikacji kompetencje społeczne definiowane są jako „zdolność 

kształtowania własnego rozwoju oraz autonomicznego i odpowiedzialnego 

uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego 

kontekstu własnego postępowania. Kompetencje społeczne analizuje się 

w kategoriach tożsamości, współpracy i odpowiedzialności55”  

Zdaniem przedstawicieli instytucji oświaty, wskutek realizacji projektów u uczestników 

wyraźnie rozwinęły się takie aspekty jak: współpraca w grupie, pewność siebie czy 

umiejętności autoprezentacji.  

Zacieśnienie więzi też, takiej bardziej otwartości, bo część efektów swych prac prezentowali na 

forum klasy, więc takiej właśnie otwartości, pewności siebie, autoprezentacji, nie zawsze jest 

łatwy. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.2 

Wydaje mi się, że dzieci są bardziej zmotywowane do pracy, lepiej sobie radzą ze stresem, mają 

takie umiejętności osobiste i też mamy mniejszy problem, albo praktycznie nie ma problemu 

                                                 

54 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20141008SRKS_na_stronie_internetowej.pdf 
55 Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich przez organizacje pozarządowe w Polsce, Instytut Badań 

Edukacyjnych  

http://bip.mkidn.gov.pl/media/download_gallery/20141008SRKS_na_stronie_internetowej.pdf
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z zachowaniem uczniów w szkole, czy też poza szkołą, które pojawiałoby się jeszcze parę lat 

temu. […] No i  współpraca jeszcze dzieci. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

Ponadto relatywnie często pojawiały się także spontaniczne wzmianki o wpływie 

interwencji na rozwijanie kompetencji językowych, matematycznych, 

informatycznych, przedsiębiorczości i uczenia się: 

Umiejętność uczenia się, no to na pewno też. Bo to nie jest takie stricte uczenie się, wie pan co, 

w ławkach. Że siedzimy w ławce, nauczyciel staje i wykłada i dzieci zapisują. Tylko tutaj jest 

umiejętność taka korzystania z tych wszystkich zasobów, które otrzymaliśmy. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.2 

 

Jak wynika z deklaracji uczestników, udział w projektach w obszarze edukacji 

ogólnej skierowanych do uczniów (poddziałania: 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) wpłynął 

przede wszystkim na podniesienie umiejętności uczenia się (80%), kompetencji 

matematycznych i naukowo-technicznych (76%) oraz kompetencji informatycznych 

(67%). Tymczasem projekty z zakresu kształcenia zawodowego rozwinęły u uczniów 

zwłaszcza umiejętność uczenia się (73%), inicjatywność i przedsiębiorczość (71%) 

oraz kompetencje społeczne i obywatelskie (61%). 
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Wykres 90 Przeczytam teraz P. osiem tzw. kompetencji kluczowych. Proszę powiedzieć przy każdej z nich, 

czy udział w projekcie wpłynął na jej podniesienie, nie wpłynął, czy też projekt w ogóle tego nie 

dotyczył. 

 

UCZESTNICY 10.1 

(10.1.3, 10.1.4, 10.1.5) 

UCZESTNICY 10.2 

(10.2.1, 10.2.2, 10.2.3) 

porozumiewanie się w języku 

ojczystym;  

  

porozumiewanie się w językach 

obcych; 

kompetencje matematyczne, 

naukowo-techniczne;  

kompetencje informatyczne;  

umiejętność uczenia się;  

kompetencje społeczne  

i obywatelskie;  

inicjatywność i 

przedsiębiorczość;  

świadomość i ekspresja 

kulturalna 

 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

poddziałań 10.1.3, 10.1.4 i 10.1.5 - n=416 oraz poddziałań 10.2.1, 10.2.2. i 10.2.3 – n=440 

 

 Osoby dorosłe 

Udział osób dorosłych uczestniczących w kształceniu 

lub szkoleniu wyraźnie wzrósł w województwie 

małopolskim od 2016 r. Rozpatrując wartość dodaną 

projektów mających na celu podwyższanie 

kompetencji osób dorosłych (10.2.4 oraz 10.3), 

podkreślić należy, że są one jednymi z najlepiej 

ocenianych przez ostatecznych odbiorców wsparcia. Jak wynika 

z przeprowadzonego badania ilościowego, projekty te przyniosły zamierzone efekty 
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i spełniły oczekiwania uczestników. Pozostałe poddziałania z 10 Osi Priorytetowej 

nakierowane były na wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych 

osób dorosłych w sposób pośredni - umożliwiały podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych kadr było 

realizowane jednak jako wsparcie towarzyszące.  

Rysunek 10 Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w wieku 25-64 lata 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. 

Zdecydowana większość uczestników projektów w ramach podziałania 10.2.4 oraz 

działania 10.3 postrzegała projekt, w którym uczestniczyli jako związany ze zmianą 

ich sytuacji na rynku pracy. W przypadku nauczycieli objętych badaniem ilościowym 

w ramach ewaluacji pozostałych poddziałań, odsetek deklarujących ten fakt 

wyniósł blisko 60%. 

Wykres 91 Czy projekt dotyczył zmiany P. sytuacji na rynku pracy (np. podniesienie kwalifikacji, 

przebranżowienie, znalezienie zatrudnienia)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 
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Z perspektywy uczestników tego typu projekty są przydatne, gdy chcemy zmienić 

swoją sytuację na rynku pracy. Nie odnotowano w tym zakresie żadnych 

negatywnych opinii. W szczególności, pozytywne oceny odnotowano w przypadku 

poddziałania 10.2.4, gdzie aż 93% uczestników ocenia tego typu projekty jako 

bardzo przydatne. 

Wykres 92 Jak Pan(-i) ocenia, czy tego typu projekty są przydatne gdy chcemy zmienić swoją sytuację 

na rynku pracy? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

W opinii niemal wszystkich ostatecznych odbiorców wsparcia omawiane projekty 

wpłynęły na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Zwłaszcza w dużej mierze 

przyczynił się do tego projekt realizowany w ramach poddziałania 10.2.4, uczestnicy 

tego wsparcia zwykle wskazywali na odpowiedź zdecydowanie twierdzącą 

(zdecydowanie tak - 82%). 

Wykres 93 Czy w Pana/i opinii projekt, wpłynął na podniesienie Pana/i kwalifikacji zawodowych? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

Omawiane instrumenty wsparcia wpłynęły także na podniesienie kompetencji 

kluczowych u dorosłych uczestników. W przypadku projektów bezpośrednio 

skierowanych do osób dorosłych zainteresowanych podniesieniem kompetencji 

93%

78%

59%

7%

22%

39% 2%

Uczestnicy 10.2.4

n=45

Uczestnicy 10.3

n=89

Nauczyciele

n=92

Są bardzo przydatne Raczej przydatne Raczej nieprzydatne

Zupełnie nieprzydatne Trudno powiedzieć

82%

55%

47%

16%

34%

50%

2%

4%

2%

4%

1%

2%

Uczestnicy 10.2.4

n=45

Uczestnicy 10.3

n=89

Nauczyciele

n=92

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć



 

Strona | 161  

 

(10.2.4. oraz 10.3), w szczególności przyczyniły się do rozwoju umiejętności uczenia 

się (10.2.4 - 48%, 10.3 - 57%) oraz inicjatywności i przedsiębiorczości (10.2.4 - 48%, 10.3 

- 44%). Uczestnicy relatywnie często dostrzegają także postęp w zakresie kompetencji 

społecznych i obywatelskich (10.2.4 - 40%, 10.3 - 32%) oraz świadomości i ekspresji 

kulturalnej (10.2.4 - 38%, 10.3 - 30%). 

Tymczasem, według nauczycieli, podnoszących swoje kompetencje w ramach 

pozostałych poddziałań (poza 10.2.4 oraz 10.3) jako wsparcie towarzyszące, udział 

w przedmiotowych projektach miał duży wpływ na podniesienie wszystkich ośmiu 

kompetencji kluczowych. Należy jednak zwrócić uwagę, iż podnoszenie kwalifikacji 

nauczycieli było działaniem dodatkowym, a projekty były skierowane przede 

wszystkim do uczniów i miały na celu podnoszenie ich kompetencji.  

Wykres 94 Przeczytam teraz P. osiem tzw. kompetencji kluczowych. Proszę powiedzieć przy każdej z nich, 

czy udział w projekcie wpłynął na jej podniesienie, nie wpłynął, czy też projekt w ogóle tego nie 

dotyczył.*  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

30%

18%

20%

8%

48%

40%

48%

38%

12%

24%

24%

26%

10%

10%

10%

18%

58%

58%

56%

66%

42%

50%

42%

44%

23%

18%

7%

15%

57%

32%

44%

30%

12%

21%

21%

17%

9%

14%

10%

14%

65%

61%

72%

68%

34%

53%

46%

56%

57%

24%

74%

83%

90%

78%

76%

59%

10%

20%

8%

7%

3%

5%

6%

11%

32%

57%

18%

10%

7%

17%

18%

31%

TAK NIE NIE DOTYCZY



 

Strona | 162  

 

Analizując wyżej przytoczone dane można wysnuć wniosek, iż projekty wdrażane 

w ramach 10 Osi spośród wszystkich grup kompetencji kluczowych sprzyjają 

w szczególności rozwojowi kompetencji „miękkich”, które ułatwiają skuteczne 

funkcjonowanie jednostki w środowisku zawodowym. Tendencja tyczy się zarówno 

uczniów szkół, jak i doszkalających się osób dorosłych. Grupy kompetencji, 

w obrębie których respondenci badania najwyraźniej obserwowali przyrost, to: 

umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne oraz inicjatywność 

i przedsiębiorczość.  

Analiza problemów zgłaszanych przez beneficjentów w ramach treści wniosków 

o płatność ujawniła, że szkolenia osób dorosłych z zakresu kompetencji ogólnych 

ogólnie cieszą się mniejszą popularnością niż szkolenia zawodowe. Uczestnicy mają 

prawo wybierać interesujące ich szkolenia w systemie bonowym i w rezultacie pakiet 

bonów dot. szkoleń zawodowych (poddziałanie 10.2.4) cieszy się większym 

zainteresowaniem. Idzie za tym większa aktywność w pozyskiwaniu klientów przez 

firmy szkoleniowe oferujące szkolenia zawodowe, mniejsza zaś tych posiadające 

w swojej ofercie np. usługi z zakresu ICT czy językowe.  

Jeśli chodzi o komputerowe [kompetencje], to mamy wrażenie, że osoby pracujące nie chcą iść 

na kurs z tego. Ewidentnie jest potrzeba kompetencji cyfrowych. […] Tylko nie ma takiej chęci, 

żeby iść z tego na szkolenie. Teraz myślimy, że te działania związane z kompetencjami ICT to jest 

bardzo szeroki worek. Bo co to znaczy kompetencje ICT? Czy chodzi o to, że osoby boją się 

pracować na komputerze? Są też tacy. Czy to są osoby, które nie obsługują telefonów? Jest ich 

mało. Ale jeszcze jacyś są. Czy to są osoby, które generalnie do wszystkich elektronicznych rzeczy 

podchodzą [sceptycznie]. Jeśli oni trafiają na szkolenia z podstaw Office, to to nie jest trochę 

rozwiązanie ich problemów. I teraz się zastanawiamy nad tym, czy byłby inny sposób niż 

szkolenie, nie wiem, jakieś międzypokoleniowe uczenie np. w gminie.  

Ekspert wewnętrzny – 10.3 

 

Z jednej strony jest to podejście „krótkoterminowe” - szkolenia zawodowe dają szybki 

efekt, bardzo wymierny - w postaci zdobycia konkretnych uprawnień, nie zaś szeroko 

rozumianego rozwoju osobistego. Z drugiej jednak strony ten samodzielny wybór ze 

strony uczestników skutkuje dobrymi rezultatami w zakresie poprawy własnej sytuacji 

zawodowej. Dotyczy to także osób będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

(tj. wiek powyżej 50 r.ż, o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami), objętych 

wsparciem w ramach działania 10.3.  
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Uczestnicy projektów realizowanych w ramach poddziałania 10.2.4 i działania 10.3 

to kategoria osób zorientowanych na cel, jakim jest szybka poprawa swojej sytuacji 

zawodowej, a co za tym idzie – poprawa warunków życia. 

Wybierają te szkolenia, które przynoszą szybko efekt. Czyli szybko dadzą uprawnienie i pozwolą 

im albo na zmianę pracy, albo na dodatkową prace. Bo jednak, ja przynajmniej takie wrażenie 

odnoszę, że te osoby patrzą pod kątem pracy i swojej sytuacji finansowej, materialnej bardzo 

racjonalnie. Nie wchodzą w takie rzeczy, to są nieliczne osoby, „zawsze marzyłem…”. 

Ekspert wewnętrzny – 10.3 

 

Przykładem może być kwestia szerokiego zainteresowania kursami prawa jazdy 

różnych kategorii. Dla przyszłych kierowców zawodowych oczywiste jest, że zdobycie 

prawa jazdy w danej kategorii jest warunkiem niezbędnym. W przypadku osób 

wybierających inny zawód, zdobycie prawa jazdy kat. B z pozoru wydaje się 

kompetencją niekoniecznie pierwszej potrzeby. Jest ona jednak niejednokrotnie 

niezbędna, aby w ogóle podjąć pracę. W szczególności w przypadku osób 

z mniejszych miejscowości usytuowanych daleko od większych ośrodków 

skupiających, liczniej skupiających zakłady pracy.  

Szerokie zainteresowanie kursami na prawo jazdy, w szczególności kat. C, C+E 

wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy i jest przykładem na to, że ostateczni 

odbiorcy wsparcia z pomocą doradcy zawodowego są w stanie racjonalnie 

zaplanować swój rozwój zawodowy i podjąć ku temu odpowiednia działania. Jak 

pokazują wyniki badania „Barometr Zawodów”, taki zawód jak kierowca 

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych jest w Małopolsce zawodem 

ogromnie deficytowym. Co ciekawe, od 2016 r. – momentu rozpoczęcia udziału 

uczestników w projekcie 10.3 - zmalała liczba obszarów, w których prognozowano 

duży deficyt poszukujących pracy w tym zawodzie, 



 

Strona | 164  

 

Rysunek 11 Relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców – kierowcy 

samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych. 

 

 

Źródło: https://barometrzawodow.pl/ 

Ekspert zewnętrzny z zakresu kształcenia osób dorosłych oraz strategii uczenia się 

przez całe życie dostrzega potrzebę zapewnienia dostępu osobom dorosłym do 

usług z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekty z obszaru kształcenia 

osób dorosłych obejmowały takie usługi, co więcej jak wynika z badania 

ilościowego były one odbierane pozytywnie przez ostatecznych odbiorców 

wsparcia. Zasadne jest zatem kontynuowanie projektów z obszaru kształcenia 

zawodowego, z zachowaniem usług z zakresu doradztwa. 

Podsumowując, omawiany instrument wsparcia należy uznać za przyczyniający się 

w sposób jednoznaczny do kształcenia osób dorosłych, w szczególności tych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnicy dostrzegają 

wartość dodaną projektów i wymierny wpływ uczestnictwa w projekcie na 

podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych. 
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4.8. Interwencja a wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami  

Osoby ze specjalnymi potrzebami (rozwojowymi i edukacyjnymi) mogą być 

definiowane jako osoby przejawiające zespół objawów, które uniemożliwiają/ 

utrudniają funkcjonowanie w zakresie: ruchowym, poznawczym, sensorycznym, 

psychicznym, komunikacyjnym czy emocjonalno-społecznym, a także wpływają na 

jakość życia, pełnienie ról społecznych i rozwój. Zaliczyć tu można także dzieci 

i młodzież zagrożone niepełnosprawnością56. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, istotą 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu czy szkole jest 

rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz uwzględnieniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, które wynikają z: 

 niepełnosprawności; 

 niedostosowania społecznego i zagrożenia nim; 

 zaburzeń zachowania lub emocji; 

 szczególnych uzdolnień; 

 specyficznych trudności w uczeniu się; 

 deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

 choroby przewlekłej; 

 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

 niepowodzeń edukacyjnych; 

 zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą57. 

Jak wynika z badania ilościowego, instytucje realizujące w ramach 10 Osi działania 

w zakresie edukacji włączającej i specjalnych potrzeb edukacyjnych swoje działania 

                                                 

56 Zaremba, L., Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby 

ich zaspokajania, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2014. 
57 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 oraz z 

2017 r. poz. 1643) oraz  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591 z późn. zm.) 
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kierują przede wszystkim do uczniów z niepełnosprawnościami (73%), z trudnościami 

w uczeniu się (65%), tych szczególnie uzdolnionych58 (57%) oraz z niepowodzeniami 

edukacyjnymi (48%). W ramach projektów wspierani są także m.in. uczniowie 

z zaburzeniami zachowania lub emocji (31%), z deficytami kompetencji 

i zaburzeniami sprawności językowych (31%), czy posiadający znamiona zaniedbań 

środowiskowych (26%).  

                                                 

58 Kwestie związane ze wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych zawarte są w podrozdziale „Wsparcie uczniów 

zdolnych” 
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Wykres 95 Osoby z jakimi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi były/są/będą wspierane w ramach P. 

projektu? 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje – 

wszyscy respondenci, n=113 

W ramach realizacji projektów z 10 Osi wspierane były przede wszystkim edukacyjne 

potrzeby uczestników (97%), ale także często wspierane były potrzeby społeczne 

(59%). Rzadziej działania służyły zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych (20%) czy 

rodzinnych (15%).  
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Wykres 96 Jakiego rodzaju potrzeby uczestników były/są wspierane w ramach realizacji P. projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje –, 

n=113 

 

 Założenia programowe  

Zgodnie ze Strategią Europa 2020, polityką horyzontalną dla projektów 

finansowanych z Funduszy Europejskich jest stosowanie m.in. zasady równości szans 

i niedyskryminacji. Oznacza to, że realizowane w ramach Programów projekty 

powinny umożliwić wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo w tych 

przedsięwzięciach. W związku z tym także osoby z niepełnosprawnościami muszą 

mieć zagwarantowaną możliwość udziału w projektach na pełnych zasadach. 

Ogólnokrajowe wytyczne regulują wybór projektów przez upoważnione instytucje 

w kwestii w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami59. Ustalono w nich, że treść wniosków 

o dofinansowanie projektów powinna wykazywać pozytywny wpływ realizacji 

projektów na aspekt dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Informacje 

o naborze oraz regulaminy konkursów na projekty współfinansowane z EFS powinny 

obejmować działania na rzecz równości szans60. Każdy projekt składany w ramach 

10 Osi RPO WM 2014-2020 musi realizować zasadę równości szans i niedyskryminacji, 

w tym pełnej dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. 

Muszą one spełniać wytyczone standardy, w zależności od celów projektu należy 

zastosować adekwatny/e standard/y do planowanego wsparcia, tj. standard: 

                                                 

59 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 2018 r. 
60 Tamże. 
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szkoleniowy, edukacyjny, informacyjno-promocyjny, cyfrowy, architektoniczny, 

transportowy. Kryteria wyboru projektów są zatem obligatoryjnie spójne z tą polityką 

horyzontalną. Jednak jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli jednostek 

zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020 spełnienie kryterium zgodnego 

z polityką horyzontalną opiera się o deklarację respondenta nt. zapewnienia 

dostępności dla osób niepełnosprawnych. Deklaracja ta nie jest weryfikowana na 

poziomie oceny wniosków, dopiero na etapie kontroli. Co więcej, zapewnienie 

dostępności to jedna kwestia, druga zaś to skierowanie tematyki i celów projektu na 

wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z osób 

z niepełnosprawnościami.  

W praktyce tylko część poddziałań 10 Osi wdrażanych w trybie konkursowym 

premiowała projekty nastawione na wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami 

(10.1.1, 10.1.2, 10.1.3). Dodatkowe punkty były przyznawane wnioskodawcom, którzy 

przewidzieli w swoim projekcie objęcie wsparciem danego odsetka dzieci 

niepełnosprawnych lub ogółem dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi. Nie było to jednak kryterium konieczne do spełnienia, aby projekt 

pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną.  

Tabela 6 Kryteria wyboru projektów konkursowych w poszczególnych działaniach dot. wyboru 

projektów skierowanych na osoby z niepełnosprawnościami.  

Poddziałanie Kryteria premiujące  

10.1.1. Wychowanie 

Przedszkolne – ZIT 

W ramach kryterium premiowane są projekty skierowane 

w szczególności do dzieci z niepełnosprawnościami, 

przyczyniające się do zwiększenia ich udziału w wychowaniu 

przedszkolnym.  

Dodatkowe punkty przyznawane są jeśli w projekcie: 

•dzieci z niepełnosprawnościami stanowią powyżej 10% 

odbiorców wsparcia (10 pkt)  

•dzieci z niepełnosprawnościami stanowią do 10% odbiorców 

wsparcia ( 5 pkt) 

•w ramach projektu nie oszacowano ilości dzieci 

z niepełnosprawnościami, które zostaną objęte wsparciem (0 pkt) 

 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. Przyznanie 0 pkt nie eliminuje projektu z oceny. 

10.1.2. Wychowanie 

Przedszkolne – SPR 
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10.1.3. 

Edukacja 

w szkołach 

prowadzących 

kształcenie ogólne 

W ramach kryterium premiowane są projekty obejmujące 

wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi 

i edukacyjnymi wynikającymi z okoliczności wymienionych w 

rozporządzeniu MEN o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (z  

wyłączeniem przesłanki szczególnych uzdolnień): 

 

Dodatkowe punkty przyznawane są jeśli w projekcie: 

 więcej niż 40 % dzieci objętych wsparciem w projekcie to 

dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi – 10 pkt  

 20 - 40 % dzieci objętych wsparciem w projekcie to dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – 5 pkt  

 projekt obejmuje wsparciem mniej niż 20 % dzieci ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi – 0 pkt  

 

W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum 

punktowego. 

10.1.4. 
Małopolska chmura 

edukacyjna 

Brak kryterium punktowanego dodatkowo związanego ze 

wsparciem osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

osób z  niepełnosprawnościami. 

10.1.5. Wsparcie uczniów 

zdolnych 

10.2.1. 
Kształcenie 

zawodowe uczniów 

– ZIT 

10.2.2. 
Kształcenie 

zawodowe uczniów 

– SPR 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentacji konkursowej 

 

Podsumowując, projekty realizowane w ramach Działań 10 Osi RPO WM 2014-2020 

zapewniają dostęp osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak tylko 

część z nich z założenia nakierowana jest na wsparcie osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Są to poddziałania 

10.1.1, 10.1.2 i 10.1.3. W tym względzie wyróżnia się także działanie 10.3 – skierowane 

przede wszystkim do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy – w tym osób 

z niepełnosprawnościami. 

 Sytuacja osób ze specjalnymi potrzebami na rynku pracy  

 

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami stanowi jeden z elementów nie tylko 

poprawy ich ekonomicznego statusu, ale także skutecznej integracji społecznej. 

Województwo małopolskie podejmuje działania na rzecz rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych, co polega na przygotowywaniu i wprowadzaniu ich na 
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rynek pracy z uwzględnieniem najoptymalniejszej dla nich ścieżki zawodowego 

rozwoju. Na terenie regionu funkcjonuje 11 Zakładów Aktywności Zawodowej oraz 45 

Zakładów Pracy Chronionej61.  Jednak wskaźniki dotyczące aktywności 

ekonomicznej tychże osób wciąż pozostają na relatywnie niskim poziomie (w 

porównaniu do uśrednionych wartości dla Polski). Jednak optymizm wzbudza 

tendencja wzrostowa w przypadku aktywności zawodowej i zatrudnienia od roku 

2016. Co ciekawe, na ten moment przypada realne rozpoczęcie wsparcia 

uczestników projektu „Kierunek Kariera”, realizowanego w ramach działania 10.3. 

Instrument wsparcia jest nakierowany na poprawę sytuacji zawodowej osób 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osób 

z niepełnosprawnościami.   

Wykres 97 Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej [%]. 

 

                                                 

61 Wykazy Zakładów Pracy Chronionej i Zakładów Aktywności Zawodowej / dane z https://bip.malopolska.pl/ 
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Wykres 98 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z BDL. 

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią 3,9% wszystkich ostatecznych odbiorców 

wsparcia Działania 10.3. Wśród objętych badaniem z tej grupy, 89% jest osobami 

pracującymi62. Wynika to założeń projektu - instrument wsparcia nakierowany jest na 

dorosłe osoby pracujące, z własnej woli zainteresowane podniesieniem/ zmianą/ 

nabyciem nowych umiejętności/ kompetencji lub potwierdzeniem czy uzyskaniem 

kwalifikacji63.  

Wykres 99 Status uczestnika na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu 10.3 – osoby 

z niepełnosprawnościami, n=631.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z systemu SL2014. 

                                                 

62 Dane z badania CATI. 
63 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020, Kraków, 2020. 

89%

11%

osoba pracująca

osoba bierna

zawodowo



 

Strona | 173  

 

 Wpływ interwencji  

W ramach 10. Osi Priorytetowej RPO WM 2014-20 wspartych zostało łącznie 2996 

osób z niepełnosprawnościami64, co stanowi niecałe 2% wszystkich uczestników 

projektów. Biorąc pod uwagę, iż nie wszyscy odbiorcy wsparcia zgodzili się ujawnić 

fakt posiadania niepełnosprawności65, można spodziewać się, że w rzeczywistości 

wsparciem objęto wyższy odsetek. Należy jednak zaznaczyć, że RPO WM 2014-2020 

nie zawierał projektów dedykowanych wyłącznie dla osób z 

niepełnosprawnościami, przy czym warto dodać, że takie osoby były głównie 

wspierane w ramach 9 Osi Priorytetowej (w działaniu 9.1 stanowiły 40%, w 9.2 – 28%, 

zaś w 9.3 – 8%). 

Największy udział wsparcia osób niepełnosprawnych wystąpił w Działaniu 10.3. 

Szczegółowe zestawienie prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 7 Uczestnicy projektów z niepełnosprawnościami w poszczególnych działaniach 10. Osi. 

Działanie 
Liczba wspartych osób z 

niepełnosprawnościami 

Liczba uczestników 

ogółem 

Udział wspartych osób z 

niepełnosprawnościami 

w populacji ogólnej 

10.1 1165 73823 1,6% 

10.2 1200 69526 1,7% 

10.3 631 16378 3,9% 

Razem 2996 159727 1,9% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z SL. 

Przykładami projektów stricte nakierowanych na osoby z niepełnosprawnościami są 

m.in. te z działania 10.1, jak np.: „Wielospecjalistyczna stymulacja dziecka 

z niepełnosprawnością - szansą na lepszy udział w edukacji przedszkolnej” – projekt 

realizowany w Niepołomicach, czy „Rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków 

wychowania przedszkolnego w Gminie Wadowice pod kątem wsparcia dzieci 

z niepełnosprawnościami”. 

                                                 

64 Na podstawie danych z systemu SL.  
65 Uczestnicy projektów korzystali z prawa odmowy podawania tego typu informacji. 
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Największy wymiar oczywiście i skala tego typu działań jest widoczna w projektach 

konkursowych 10.1.3. To bez wątpienia jest ten obszar, gdzie tych przedsięwzięć, 

poszczególnych działań wzmacniających młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

znajdował swoje odzwierciedlenie. Również w obszarze kształcenia zawodowego widzimy 

w ramach naszego standardu taką koncepcję włączania w Centra Kompetencji Zawodowych 

w poszczególnych branżach specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, które 

przygotowują ofertę dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami: młodzieży niedowidzącej, 

niedosłyszącej […] Więc u nas przyjęto taką strategię, że te wszystkie działania są częścią 

większych projektów, czy projektów konkursowych, czy projektów systemowych.  

Beneficjent 10.1 i 10.2 

 

Jak wynika z przeprowadzonego badania ilościowego, niepełnosprawni uczestnicy 

w podobnym stopniu co pozostali oceniają projekty, w których uczestniczyli. Można 

zatem wnioskować, iż projekty realizowane w ramach 10 osi priorytetowej 

odpowiadają także na potrzeby niepełnosprawnych odbiorców. Zdecydowana 

większość z nich (92%) deklaruję, iż wsparcie przyniosło oczekiwane efekty. 

Wykres 100 Czy Pana/i zdaniem projekt przyniósł Pana/i oczekiwane efekty? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy 

 

Według ponad połowy Beneficjentów w efekcie 

projektów w ramach Działania 10.1 realizowanych 

dla OWP (poddziałania 10.1.1 i 10.1.2), w tych 

ośrodkach pojawiło się więcej dzieci ze 

specjalnymi potrzebami, w tym 

z niepełnosprawnościami. Co więcej, 22% 

Beneficjentów dostrzega duży przyrost takich 

dzieci, a 31% - przyrost, ale niewielki. Wzrost argumentowano atrakcyjną ofertą 

edukacyjno-rehabilitacyjną, w szczególności wykwalifikowaną kadrą i dostępnością 

bezpłatnych zajęć dodatkowych, a także odpowiednim wyposażeniem placówki 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz przystosowaniem do potrzeb osób 
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niepełnosprawnych. Wskazywano także na działania promocyjne związane 

z realizacją projektu, które pozwoliły dotrzeć do szerszej grupy odbiorców.  

Co czwarty odpowiadający jednak stwierdził, że nie odnotowano wzrostu liczby 

dzieci ze specjalnymi potrzebami, także co czwarty nie potrafił określić skali tego 

zjawiska („nie wiem/nie dotyczy”). Niewielki przyrost uzasadniano bierną postawą 

rodziców – niechęć do ponoszenia dodatkowych opłat po zakończeniu projektu 

oraz niechęć do orzekania własnych dzieci w kierunku specjalnych potrzeb 

edukacyjnych. 

Tymczasem brak przyrostu Beneficjenci argumentowali przede wszystkim faktem, iż 

na terenie podległym placówce nie odnotowano wzrostu liczby dzieci ze 

specjalnymi potrzebami. W przypadku placówek ogólnych brak przyrostu 

uzasadniano tym, iż rodzice kierują dzieci ze specjalnymi potrzebami do placówek 

ukierunkowanych, zaś w przypadku placówek specjalnych tłumaczono, iż 

podejmowane działania w ramach projektów nie zwiększają liczby, gdyż co do 

zasady skupiają większość dzieci niepełnosprawnych z gminy. Ponadto wskazywano 

także na brak zainteresowania ze strony rodziców.  

Wykres 101 Czy P. zdaniem, w efekcie projektów w ramach Działania 10.1 realizowanych dla OWP 

(Ośrodki Wychowania Przedszkolnego), w tych placówkach pojawiło się więcej dzieci ze specjalnymi 

potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci 

10.1.1 i 10.1.2, n=85 

Spośród instytucji, które realizowały działania w zakresie edukacji włączającej 

i specjalnych potrzeb edukacyjnych 16% zadeklarowało, iż w efekcie realizowanego 

projektu w placówce objętej wsparciem zwiększyła się liczba osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (w tym osób z niepełnosprawnością). Przyrost ten 

w szczególności odnotowywali przedstawiciele Instytucji z obszaru edukacji 

przedszkolnej (10.1.1 oraz 10.1.2) – 44%. 

22% 31% 24% 24%

Tak, obserwujemy duży przyrost liczby takich dzieci

Tak, ale jest to niewielki przyrost

Nie zanotowano przyrostu liczebności dzieci z tej grupy
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Wykres 102 Czy w efekcie realizowanego projektu w placówce objętej wsparciem zwiększyła się liczba 

osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym osób z niepełnosprawnością)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Instytucje 

 

Analizując dostępne w statystyce publicznej dane na temat liczby uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w regionie Małopolski można także 

odnotować tendencję wzrostową. O wyraźnym przyroście można mówić 

w przypadku przedszkoli i punktów przedszkolnych – prawie dwukrotny wzrost liczby 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2018/19 

w porównaniu z rokiem 2013/2014 – przypadającym na start wsparcia w ramach 

obecnej perspektywy finansowej. Jest to tendencja zbieżna z założeniami interwencji 

dotyczącej edukacji przedszkolnej (10.1.1 i 10.1.2). W przypadku uczniów w szkołach 

podstawowych i gimnazjach również zaobserwowano przyrost, niemniej jednak 

interpretacja tych wyników wymaga ostrożności. Po pierwsze z uwagi na 

przeprowadzoną w 2017 r. reformę edukacyjną (rozlokowanie dotychczasowych 

uczniów gimnazjum między szkołę podstawową i średnią). Po drugie poprzez 

obserwowalną tendencję do częstszej diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych 

na etapie szkolnym. Według Beneficjentów przyczyną dużego przyrostu może być 

rosnąca liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami w tendencji ogólnej (coraz więcej 

dzieci jest diagnozowanych). 
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Wykres 103  Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświaty– porównanie 

z rokiem szkolnym w momencie rozpoczęcia perspektywy 2014-2020.66 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIO - stan na dzień 30.09.2013 r dla roku szkolnego 

2013/2014 oraz na dzień 30.09.2018 r. dla roku szkolnego 2018/2019. Dane z https://cie.men.gov.pl/  

 

Indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach 

była jednym z dwóch głównych celów poddziałań 10.1.3, 10.1.4 oraz 10.1.5. Jak 

wynika z przeprowadzonego badania ilościowego cel ten został zrealizowany 

w dużym stopniu. W grupie przedstawicieli Beneficjentów działania 10.1 średnia na 

skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznacza, że cel nie został zrealizowany, zaś 5 oznacza 

zrealizowanie celu w bardzo dużym stopniu wyniosła 4,25, natomiast w grupie 

przedstawicieli Instytucji - 4,33. 

                                                 

66 Z uwagi na reformę systemu oświaty z 2017 roku i przekształcenia w obrębie instytucji oświatowych, w tym wygaszanie 

gimnazjów, trudno jest jednoznacznie porównywać dane sprzed i po reformie. Dlatego też poszczególne typy 

jednostek zostały zagregowane w większe kategorie umożliwiające porównanie przyrostu uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi., W kategorii „szkoły ponadpodstawowe (ponadgimnazjalne)” umieszczono razem 

wszystkie jednostki funkcjonujące przed reformą jako szkoły ponadgimnazjalne (zasadnicze szkoły zawodowe, licea 

ogólnokształcące, technika), a obecnie jako szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, szkoły 

branżowe I i II stopnia oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy). 

https://cie.men.gov.pl/
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Wykres 104 Proszę ocenić, na ile cele założone w ramach Działania zostały zrealizowane w P. projekcie: 

- Indywidualizacja podejścia w szczególności do uczniów o szczególnych potrzebach 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego. 

 

Według 7 na 10 przedstawicieli Instytucji, w ostatnich latach nastąpiła zmiana 

w zakresie wsparcia oferowanego osobom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Zaobserwowano poprawę w dostępie do wyspecjalizowanej kadry 

(32%), w szczególności zapewniającej wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, ale 

także do specjalistów tj. logopeda czy rehabilitant. Wskazywano także na 

zwiększenie liczby działań/projektów skierowanych do osób ze specjalnymi 

potrzebami (30%) oraz rozszerzenie oferty zajęć (28%). Poza tym, wsparcie jest lepiej 

dostosowane do potrzeb ostatecznych odbiorców, m.in. dzięki indywidualnemu 

podejściu do każdego z nich (22%). Co piąty odpowiadający dostrzega wzrost 

świadomości społeczeństwa w zakresie niepełnosprawności, w tym większe 

zainteresowanie potrzebami takich osób. Ponadto, zaobserwowano zmiany 

obejmujące doposażenie placówek w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz 

dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych (14%). 

Wykres 105 Czy P. zdaniem w ostatnich latach nastąpiła jakaś zmiana w zakresie wsparcia 

oferowanego osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym osób z niepełnosprawnością)? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Instytucje 
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Wykres 106 Na czym polega ta zmiana? Na jaką jest skalę, P. zdaniem? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje – 

wszyscy respondenci, n=79 

 

 Pożądany sposób wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami 

W obszarze wspierania osób ze specjalnymi 

potrzebami przedstawiciele Instytucji identyfikują 

potrzebę rozszerzenia oferty edukacyjnej 

o dodatkowe zajęcia edukacyjno-rozwojowe, 

w szczególności zajęcia mające na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych (34%). 

Dostrzegają także konieczność podejmowania 

działań obejmujących dostosowanie społeczne takich osób (30%). Często 

wskazywano także na dostęp do specjalistów (21%), w tym zakresie wyodrębniono 

dodatkowo dostęp do wsparcia psychologiczno-pedagogicznego (14%) oraz do 

logopedy (12%). Identyfikowano także potrzeby w zakresie indywidualizacji 

nauczania (15%), czy doradztwa edukacyjno-zawodowego (11%). Poza tym, 

wymieniano zajęcia rewalidacyjne (7%) i korekcyjno-kompensacyjne (4%), a także 

rehabilitacyjne (7%), sensoryczne (6%) czy ruchowe/usprawniające (6%). 
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Wykres 107 Jakie potrzeby w obszarze wspierania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrafi 

P. zidentyfikować? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje – 

wszyscy respondenci, n=104 

 

Bariery w dostępie do edukacji wśród osób ze specjalnymi potrzebami (w tym 

niepełnosprawnościami), jakie dostrzegają przedstawiciele instytucji, to przede 

wszystkim bariery finansowe (66%) i bariery w wyposażeniu placówek (59%). 

W dalszej kolejności pod względem częstości wskazań uplasowały się bariery 

organizacyjne (44%), a następnie bariery w przygotowaniu kadry placówek 

edukacyjnych (38%) oraz bariery społeczne (38%). Ponadto, bariery terytorialne 

i logistyczne dostrzega co trzeci przedstawiciel Instytucji. 
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Wykres 108 Czy widzi obecnie P. jakieś bariery w dostępie do edukacji wśród osób ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje – 

wszyscy respondenci, n=112 

 

W ramach badania ilościowego zapytano przedstawicieli Instytucji, jakie dodatkowo 

działania można by podjąć w celu zwiększenia poziomu włączania osób ze 

szczególnymi potrzebami do działań edukacyjnych. Najwięcej z nich wskazało na 

poprawę w zakresie dostępu do specjalistów (tj. psycholog, pedagog, logopeda, 

nauczyciel wspomagający), w szczególności poprzez zwiększenie zatrudnienia (17%). 

Wywiady jakościowe ujawniły, że działania w tym zakresie mogłyby obejmować 

zapewnienie większego dostępu do wczesnej diagnostyki, m.in. psychologiczno-

pedagogicznej, a także podejmowania adekwatnych terapii na jak 

najwcześniejszym etapie życia. 

Po prostu żeby od najmłodszych lat, zanim dotrą do szkoły, miały możliwość odpowiedniej 

diagnozy i co za tym idzie - odpowiedniej terapii. To wtedy, kiedy stają na progu szkoły, jest im 

zdecydowanie łatwiej. Bo czasami trafiają do nas dzieci, które my diagnozujemy na etapie 

szkolnym, już pojawiają jakieś problemy. Gdyby to było wcześniej w przedszkolu, gdyby to 

nawet było w jednostkach żłobkowych, jakieś wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

i umożliwienie też rodzicom właśnie tej terapii. Myślę, że lepsze byłoby zwiększenie ilości na 

przykład takich ośrodków wczesnej interwencji, wczesnej terapii dziecięcej. Myślę, że te 

dzieciaki, które by bardzo wcześnie rozpoczęły terapię, mogły na etapie przedszkolnym czy 

szkolnym już sobie funkcjonować bardzo fajnie. 

Przedstawiciel instytucji wpartej w ramach działania 10.1 

 

66%

59%

44%

38%

38%

34%

4%

7%

Bariery finansowe

Bariery w wyposażeniu placówek

Bariery organizacyjne (np. zbyt duże grupy

w placówkach)

Bariery w przygotowaniu kadry placówek

edukacyjnych

Bariery społeczne (np. braki w otwartości na

te osoby ze strony innych grup)

Bariery terytorialne i logistyczne

Inne

Żadne z powyższych



 

Strona | 182  

 

Ponadto wskazywano również na odpowiednie wyposażenie placówek w sprzęt 

i pomoce dydaktyczne (13%) oraz dostosowanie budynków do potrzeb osób 

niepełnosprawnych (13%). Propozycje działań obejmują także zwiększenie nakładów 

finansowych (12%) oraz doskonalenie zawodowe kadry placówek edukacyjnych 

m.in. poprzez dofinansowanie do szkoleń czy studiów podyplomowych (12%). Do 

zwiększenia poziomu włączania osób ze szczególnymi potrzebami do działań 

edukacyjnych przyczynić się może także rozszerzenie oferty edukacyjnej skierowanej 

do takich osób o zajęcia specjalistyczne czy zajęcia rozwijające zainteresowanie 

i uzdolnienia (12%), działania mające na celu ich integrację społeczną (zajęcia 

integrujące z rówieśnikami67, angażowanie ich w życie klasy/szkoły; 12%) oraz 

zwiększanie świadomości społecznej w zakresie niepełnosprawności (12%). Ponadto, 

sugerowano podjęcie działań tj. zwiększenie liczby zajęć indywidualnych (8%) oraz 

zmniejszenie liczby osób w klasie (6%).  

Wykres 109 Jakie dodatkowo działania można by podjąć w celu zwiększenia poziomu włączania osób 

ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami, do działań edukacyjnych? 

 

                                                 

67 W jednym wywiadzie jakościowym pojawił się także pomysł zajęć mieszanych – np. warsztatów kształcenia 

umiejętności społecznych w jednej grupie, złożonej z uczniów pełnosprawnych i tych z niepełnosprawnościami. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje – 

wszyscy respondenci, n=104 

 

Część spośród uczestników projektów z niepełnosprawnościami dostrzega potrzeby 

lub kompetencje, które ich zdaniem nie były rozwijane w ramach otrzymanego 

wsparcia, a które należałoby rozwijać w przyszłości. W tym zakresie wskazywali oni 

w szczególności potrzebę rozwijania kompetencji miękkich oraz dostosowania 

społecznego, m.in. przełamywanie barier międzyludzkich, podstawy życia 

dorosłego, liczenie budżetu domowego, sposoby rozmawiania na trudne tematy. 

Komentarze obejmowały także potrzebę zapewnienia opieki psychologicznej dla 

dzieci z orzeczeniami oraz wsparcia logopedycznego, a także wprowadzenie zajęć 

z komunikacji alternatywnej. 

Uczestnicy działania 10.3 w ramach wywiadów jakościowych  podkreślali, że aby 

edukacja i kariera zawodowa dorosłych osób z niepełnosprawnościami miała 

charakter włączający, muszą zajść zmiany w świadomości pracodawców. Obecnie 

wizja osoby z niepełnosprawnościami jako pracownika obarczona jest stereotypami 

i sprzecznymi oczekiwaniami. Ich zdaniem pracodawcy nie wierzą w to, że osoba 

niepełnosprawna nawet w lekkim stopniu może być dobrym pracownikiem68, 

a głównym profitem wynikającym z jej zatrudnienia jest dofinansowanie z PFRON. 

 

4.9. Analiza dobrych praktyk w realizowanych projektach 

Ewaluacja działań w obszarze 10 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na rzecz 

edukacji w regionie ma na celu nie tylko ocenę działań prowadzonych w ramach 

osi, ale także rekomendacje odnośnie przyszłej perspektywy finansowania: jakie typy 

operacji powinny zawierać, na jakie potrzeby regionu odpowiadać oraz w jaki 

sposób zapewniać najwyższą możliwą jakość, efektywność i skuteczność wsparcia. 

Aby uzupełnić warsztat ewaluacyjny i panele ekspertów o wiedzę odnośnie do 

funkcjonowania projektów w praktyce, przeprowadziliśmy 4 studia przypadków, do 

których wybrane zostały przykłady projektów określane jako realizujące dobre 

praktyki w danym poddziałaniu. 

                                                 

68 Ta tendencja pojawia się również w innych badaniach. Por. Ocena wsparcia kierowanego do osób 

niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim, Warszawa-Kraków, 

2013. 
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W ramach studiów przypadku przeprowadzono po 3 wywiady pogłębione do 

każdego projektu – z beneficjentem, wspartą instytucją i uczestnikiem wsparcia, 

łącznie 12 wywiadów. W niniejszym podrozdziale opis projektów zawiera oficjalne 

informacje na temat zakresu wsparcia, dane z bazy SL2014 oraz zgeneralizowane 

wnioski z wywiadów.  

 Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju kształcenia ogólnego 

W ramach studium przypadku działania 10.1 przeprowadzamy analizę: 

 jednego projektu z poddziałania 10.1.1 

 jednego projektu z poddziałania 10.1.4 (typ B) 

Uzasadnienie dla wyboru projektów w ramach poddziałania 10.1.1 lub 10.1.2:  

Poddziałania 10.1.1 oraz 10.1.2 zostały wysoko ocenione w badaniu ilościowym przez 

samych uczestników wsparcia. Oznacza to, że dobrze odpowiedziały na ich 

potrzeby. Dodatkowo wzięto pod uwagę projekty, w których jest stosunkowo wysoki 

udział osób z niepełnosprawnościami wśród uczestników.  

Uzasadnienie dla wyboru projektów w ramach poddziałania 10.1.4:  

Wybór poddziałania do analizy wynika z sugestii wskazanej w wywiadzie 

pogłębionym z jednym z kluczowych beneficjentów projektów w ramach Działań 

10.1 i 10.2. Wskazał on, że w przyszłym okresie programowania należy położyć nacisk 

na rozwój edukacji zdalnej, ponieważ mogą pojawiać się inne epidemie i należy się 

przygotować na tego typu sytuacje. Projekty w ramach Małopolskiej Chmury 

Edukacyjnej obejmują przyswajanie wiedzy on-line i poznanie dotychczasowych 

doświadczeń. 

Szkoły średnie, które są w systemie Chmury Edukacyjnej, zdecydowanie lepiej sobie radzą ze 

zdalnym nauczaniem, niż te, które nie były, nie mówiąc o szkołach podstawowych, które tym 

programem nie były objęte. Czyli widać, że działania w tym kierunku to będzie wyzwanie na 

przyszłość, bo też nie wiemy, jak długo będziemy w podobnych sytuacjach, czy nie będziemy 

jeszcze do nich wracać, czy te elementy, które teraz są wprowadzane trochę z marszu 

z powodu wymuszonej sytuacji, nie trzeba na stałe wmontować w system edukacji, jako 

równolegle funkcjonujące i go wzmacniające, a w takich sytuacjach kryzysowych wręcz 

zastępujące to, co mówimy, czy nazywamy tradycyjną szkołą 

Beneficjent 10.1 i 10.2  
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Studium przypadku w ramach poddziałania 10.1.4 pozwoliło na analizę plusów 

i minusów edukacji zdalnej, wyłonienia obszarów koniecznych do poprawy i tych 

pozytywnych, które należy wzmacniać. Projekty wytypowane zostały na podstawie 

liczby punktów przyznanych podczas oceny wniosków o dofinansowanie. Wybrano 

również projekty, dla których umowa była podpisana najpóźniej w 2018 r., aby 

można było poddać analizie osiągnięte efekty. 

 PODDZIAŁANIE 10.1.1 „PRZYSTANEK PRZEDSZKOLAK” 

 Beneficjent: Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. Z O.O. 

 Wsparte Instytucje:  

 Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. Z O.O. 

 Niepubliczne Przedszkole Dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu 

"Przystanek Przedszkolak" w Krakowie 

 Liczba uczestników: 136, w tym 38% osób z niepełnosprawnościami (51 osób) 

 Uzasadnienie wyboru projektu: Projekt o stosunkowo dużej liczbie uczestników 

i stosunkowo wysokim odsetku osób z niepełnosprawnościami wśród 

uczestników projektu 

 Cel główny projektu: Wzrost upowszechnienia edukacji  przedszkolnej wśród 

dzieci z autyzmem poprzez utworzenie dodatkowych 8 miejsc przedszkolnych 

i przyjęcie nowych dzieci oraz wyrównanie szans edukacyjnych poprzez 

objęcie 40 przedszkolaków dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną 

 Okres realizacji projektu: 1 marzec 2017 – 31 lipiec 2019 

 Wartość projektu ogółem: 1 055 002,60 zł (dofinansowanie: 896 435,71 zł) 

 

Projekt polegał na upowszechnieniu edukacji przedszkolnej wśród dzieci z autyzmem 

poprzez utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych oraz objęciu łącznie 40 

wychowanków Niepublicznego Przedszkola dla Dzieci z Zaburzeniami ze Spektrum 

Autyzmu „Przystanek Przedszkolak” dodatkową ofertą edukacyjno-terapeutyczną 

mającą na celu wyrównanie szans edukacyjnych69. W ramach projektu oferowano 

bardzo szerokie wsparcie, zarówno dla dzieci, kadry, jak i samej instytucji w postaci 

                                                 

69 http://www.przystanek-przedszkolak.pl/projekty_ue_przystanek/ 

http://www.przystanek-przedszkolak.pl/projekty_ue_przystanek/
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zakupu sprzętu, a także dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Wsparcie 

obejmowało: 

 realizację dodatkowych zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych 

(z logopedą, pedagogiem, psychologiem, rehabilitantem czy w zajęciach na 

sali integracji sensorycznej), 

 udział dzieci w zajęciach z hipoterapii, dogoterapii, a w starszych grupach 

w zajęciach na basenie czy na ściance wspinaczkowej, 

 doposażenie przedszkola w pomoce edukacyjne, terapeutyczne, zabawki 

(w tym m.in. tablice multimedialne, różnorodne narzędzie wspomagające 

komunikację dzieci, czy baterie testów diagnostycznych), 

 wyposażenie kolejnej sali do zajęć integracji sensorycznej. 

Wsparciem uzupełniającym objęci zostali: 

 rodzice/opiekunowie dzieci w ramach „Przystanku Rodzic” – organizacja  

wykładów, spotkań i warsztatów z różnymi specjalistami oraz doposażenie 

przedszkolnej biblioteczki, 

 pracownicy przedszkola – kadra wzięła udział w studiach podyplomowych 

i szkoleniach w zakresie pedagogiki specjalnej. 

Efekty projektu:  

 Wzrost liczby miejsc przedszkolnych w „Przystanku Przedszkolak”. Dzięki 

projektowi zwiększyła się liczba miejsc dla dzieci z autyzmem, co jest 

szczególnie istotne w kontekście zwiększania się liczby dzieci z 

niepełnosprawnościami, nie tylko w samym Krakowie. Projekt umożliwił też 

zatrudnienie dodatkowej kadry. 

 Wzrost umiejętności komunikacyjnych, społecznych i psychoruchowych 

u Przedszkolaków. Z perspektywy rodzica to niezwykle istotny efekt zarówno 

dla samego dziecka jak i całej rodziny:  

Z nasza córcią wcześniej nie było kontaktu. Tutaj w przedszkolu zaczęła powoli się 

komunikować, a my z nią. Dostaliśmy też takie urządzenie przez które komunikuje się z nami. 

 

 Podniesienie kompetencji/kwalifikacji przez nauczycieli przedszkola. Z tym 

rezultatem wiąże się również zwiększenie mobilności na rynku pracy. Jak 
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wskazał Dyrektor, trudno jest pozyskać nauczyciela z kwalifikacjami 

i kompetencjami niezbędnymi do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.  

(…)wydaje mi się, że też pozyskiwanie właśnie ludzi z dobrymi kwalifikacjami do takich instytucji 

zwłaszcza oświatowych jest bardzo trudne. Bo wszyscy, którzy mają trochę wyższe kwalifikacje, 

jakby szybko wychodzą w inne przestrzenie tego rynku 

 

Zrealizowany projekt to umożliwił, jednocześnie powodując że nauczyciele 

stają się przez swoje specjalistyczne kwalifikacje poszukiwani na lokalnym 

rynku edukacyjnym. W kontekście rozwoju zawodowego i jakości pracy należy 

wspomnieć o praktyce szczególnie wartościowej, którą należy kontynuować- 

superwizji dla nauczycieli. 

 

 Wzrost wiedzy i umiejętności u rodziców/opiekunów korzystających z oferty 

Przystanku Rodzic. Ten efekt w świetle materiału badawczego wydaje się 

szczególnie istotny. Możliwość prowadzenia warsztatów, spotkań, konsultacji 

dla rodziców dzieci z autyzmem zwiększa kompetencje samych rodziców, 

stwarza możliwość systemowego podejścia do niepełnosprawności w rodzinie. 

Rodzice również korzystali z pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w projekcie. 

 

 Doposażenie przedszkola w pomoce edukacyjno-terapeutyczne, w tym sprzęt 

do sali do zajęć z integracji sensorycznej. Wszyscy badani podkreślali, ze bez 

specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych nie da się prowadzić 

adekwatnej pracy edukacyjno-wychowawczo-terapeutycznej dla dzieci 

z niepełnosprawnościami. Sprzęt służy także dzieciom niebędącym 

uczestnikami projektu. 

Analizowany projekt jest już drugą edycją analogicznego projektu, który był 

realizowany w perspektywie 2007-2013 PO KL w ramach działania 9.1. 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 
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 PODDZIAŁANIE 10.1.4 „ZAJĘCIA Z NAUKĄ - UDZIAŁ UCZNIÓW LO NR 1 W OŚWIĘCIMIU 

W MAŁOPOLSKIEJ CHMURZE EDUKACYJNEJ - ETAP II” 

 Beneficjent: Powiat oświęcimski 

 Wsparte Instytucje: Powiatowy Zespół nr 1 Szkół Ogólnokształcących Im. Ks. St. 

Konarskiego 

 Liczba uczestników: etap II – 80 (etap I – 19, etap III – 81, etap IV – 60) 

 Uzasadnienie: Największa liczba punktów spośród wszystkich wniosków 

w ramach konkursów dla poddziałania 10.1.4 – 168 punktów. Powiat 

oświęcimski jest beneficjentem już czwartego projektu o takiej samej nazwie, 

w związku z tym ma już szerokie doświadczenie w tym zakresie. Wygrywanie 

i realizowanie kolejnych projektów takiego samego typu świadczy o tym, że 

przynoszą one zamierzone efekty. 

 Cel główny: Celem projektu jest podniesienie u 80 uczniów I LO w Oświęcimiu 

kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego, języka francuskiego, 

przedsiębiorczości, biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz właściwych 

umiejętności społecznych potrzebnych na rynku pracy do końca czerwca 

2018 r. poprzez wykorzystanie współpracy z uczelniami wyższymi i technologii 

informacyjno-komunikacyjnych. 

 Okres realizacji: 01 września – 30 czerwca 2018 

 Wartość projektu: 56 863,75 zł (dofinansowanie z UE 48 334,18 zł) 

 

Głównymi zadaniami projektu były zajęcia dodatkowe online i koła naukowe 

w następujących obszarach tematycznych: język angielski i francuski, 

przedsiębiorczość i kompetencje społeczne oraz koła naukowe z biologii, chemii, 

matematyki, fizyki. W ramach zajęć online przewidziano zajęcia stacjonarne na 

uczelni. Dodatkowo w ramach projektu zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne 

potrzebne do prowadzenia zajęć.   

Analizowany projekt jest drugim z czterech realizowanych etapów. Obecnie 

trwający projekt IV kończy się w 2023 r. 

Z perspektywy inicjatorki projektu – dyrektor szkoły - kluczowym motywatorem 

przystępowania do kolejnych etapów projektów w ramach Chmury Edukacyjnej są 

sami uczniowie, którzy zgłaszają chęć udziału, motywują nauczycieli i dyrekcję do 
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realizacji projektu. Jedna z uczestniczek stwierdziła, że cała jej klasa była 

zaangażowana w realizację projektu, nie było problemów z frekwencją na 

dodatkowych zajęciach o godz. 7.30. Z perspektywy uczestniczki i dyrektorki 

kluczowe znaczenie ma również podejście osoby prowadzącej z uczelni oraz 

nauczyciela w szkole:  

Nasza pani od angielskiego pracowała z nami, pomagała we wszystkim, widać było, że też się 

angażuje (….) ta Pani Profesor naprawdę ciekawie prowadziła i te tematy były całkiem inne od 

tego co na lekcji. 

Zarówno dyrekcja jak i Uczestniczka podkreślali wartość realnego kontaktu 

z uczelnią.  Umożliwia to poznanie przyszłej uczelni, jak również zmotywowanie do 

kontynuacji nauki na wyższym szczeblu. 

 Dobre praktyki we wspieraniu rozwoju kształcenia zawodowego 

W ramach działania 10.2 wzięto pod uwagę jedynie projekty z poddziałań 10.2.1 

i 10.2.2, ponieważ w poddziałaniach 10.2.3 i 10.2.4 beneficjentem był Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego/Wojewódzki Urząd Pracy, co czyni te 

projekty szczególnymi przypadkami działań, w których nie byłoby możliwe 

wyłonienie dodatkowej wspartej instytucji do przeprowadzenia wywiadu. 

W ramach studium przypadku działania 10.2 przeprowadzono analizę: 

 jednego projektu z poddziałania 10.2.1 

 jednego projektu z poddziałania 10.2.2  

 

 PODDZIAŁANIE 10.2.1 „CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W POWIECIE WIELICKIM” 

 Beneficjent: Powiat wielicki 

 Wsparte Instytucje:  

o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach 

o Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Wieliczce - Technikum 

o Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Wieliczce - ZSZ 

o Zespół Szkół Im. Ojca Świętego Jana Pawła II  

 Liczba uczestników: 1250 
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 Uzasadnienie: Projekt o szerokim zasięgu (jeden z liczniejszych pod względem 

liczby uczestników projekt konkursowy spośród wszystkich projektów 

realizowanych w ramach działania 10.2), realizowany w kilku instytucjach. 

Umożliwiło to uzyskanie szerokiego obrazu sytuacji i kompleksowych 

odpowiedzi na pytania. Projekt realizowany w ramach poddziałania 10.2.1 

jako jedyny dotyczył ogólnie kształcenia zawodowego, bez wyróżnienia 

specjalizacji. Pozostałe projekty (głównie realizowane przez Miasto Kraków) są 

projektami nakierowanymi na konkretną branżę, a ich wybór do analizy mógł 

zaburzać obraz oraz uniemożliwić wyciągnięcie wniosków i wskazanie 

rekomendacji możliwych do zastosowania w innych projektach w przyszłości.  

 Cel główny projektu: zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic 

szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym Powiatu 

Wielickiego) poprzez organizację staży dla 245 osób, podniesienie 

kompetencji zawodowych nauczycieli, dostosowanie wyposażenia szkół i 

placówek do standardów rynkowych oraz przygotowanie kursów i szkoleń dla 

1060 beneficjentów w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, spośród 

których 400 uzyska kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia 

 Okres realizacji projektu: 1 lutego 2017 – 29 lutego 2020 

 Wartość projektu ogółem: 3 315 834,91 zł (dofinansowanie z UE: 2 818 459,67 

zł) 

 

Projekt polegał na wsparciu uczniów i uczennic (kursy i szkolenia, staże, doradztwo 

zawodowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) oraz doposażeniu szkół 

i podnoszeniu kwalifikacji kadr.  

Z perspektywy ucznia, kluczowym efektem jest możliwość uzyskania kwalifikacji oraz 

atrakcyjnej i przydatnej na rynku pracy. Ponadto, dzięki prowadzonym stażom ma on 

możliwość w praktyce zapoznać się z zawodem, przebywać w gronie rówieśników, 

co jest dla niego z jednej strony nowym doświadczeniem (w nowym miejscu), ale 

w za to wciąż w bezpiecznych warunkach (obecność rówieśników). 

Badany samorządowiec podkreślał ważny efekt z perspektywy funkcjonowania 

i rozwoju szkolnictwa branżowego w całym powiecie. Możliwość realizacji części 

kursów (prawo jazdy) w jednej ze szkół i w oparciu o jej zasoby i kadrę umożliwiło 
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dofinansowanie tej placówki i dodatkowy zarobek dla kadry. Jednocześnie 

zmniejszyło liczbę prowadzonych przetargów.  

W trakcie realizacji jest obecnie kolejna część projektu „Centrum Kompetencji 

Zawodowych w Powiecie Wielickim II”, która będzie realizowana do 2023 r.  

 

 PODDZIAŁANIE 10.2.2 „KWALIFIKACJE ZAWODOWE SUKCESEM NA RYNKU PRACY” 

 Beneficjent: Gmina Miasta Tarnów - Tarnowskie Centrum Kształcenia 

Praktycznego i Ustawicznego 

 Wsparte Instytucje:  

o Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie 

o Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 

o Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie 

o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

 Liczba uczestników: 3698 

 Uzasadnienie: Projekt o szerokim zasięgu (najliczniejszy pod względem liczby 

uczestników projekt konkursowy spośród wszystkich projektów realizowanych 

w ramach działania 10.2), realizowany w kilku instytucjach. Umożliwiło to 

uzyskanie szerokiego obrazu sytuacji i kompleksowych odpowiedzi na pytania. 

 Cel główny projektu: zwiększenie szans na zatrudnienie 4204 uczniów szkół 

w subregionie tarnowskim do II 2020 r. przez realizację różnorodnych form 

wsparcia, tj.: doradztwa zawodowego, KUZ, branżowych kursów 

zawodowych, staży/praktyk zawodowych, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych, stypendiów dla najzdolniejszych uczniów, warsztatów 

w specjalnych pracowniach i laboratoriach uczelni wyższych, klas 

patronackich, w tym w ramach typu B zostanie udzielone wsparcie dla 

uczniów z niepełnosprawnościami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących 

i Słabosłyszących w Tarnowie, 

 Okres realizacji projektu: 1 marca 2017 – 29 lutego 2020 

 Wartość projektu ogółem: 8 641 380,00 zł (dofinansowanie z UE: 7 345 173,00 

zł) 
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W ramach projektu uruchomiono Centrum Kompetencji Zawodowych przy 

Tarnowskim Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, którego zadaniem 

jest wspieranie kształcenia zawodowego w branży wiodącej: elektryczno-

elektronicznej oraz branży uzupełniającej: mechanicznej i górniczo-hutniczej. 

W ramach poprawy efektywności kształcenia zawodowego realizowane były studia 

podyplomowe i kursy branżowe dla nauczycieli oraz doposażono bazę dydaktyczną 

zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi wspieranych branż. Umożliwi to 

stworzenie warunków zbliżonych do faktycznego środowiska pracy zawodowej.  Dla 

badanych istotne było podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli – 

umożliwia  to podnoszenie jakości pracy w szkołach poprzez wnoszenie nowych 

treści, metod pracy przez nauczycieli – także na inne (nie objęte projektem zajęcia). 

Z perspektywy dyrektora to jeden z elementów świadczących o trwałości projektu 

w kontekście jakości pracy.  

Ważnym efektem podkreślanym przez wszystkich (samorząd, szkoła, uczeń) jest 

zdobycie nowych (atrakcyjnych) kwalifikacji, zdobycie doświadczenia zawodowego 

oraz możliwość zarobkowania przez uczniów.  

Istotny jest również efekt związany z kwestią podwójnych roczników i ograniczeń 

lokalowych szkoły – przez fakt, że kursy i szkolenia prowadzone były „na zewnątrz” 

możliwa była efektywniejsza organizacja procesu nauczania.  

Obecnie zatwierdzony jest już nowy wniosek o dofinansowanie „Kwalifikacje 

zawodowe sukcesem na rynku pracy II”, który realizowany będzie do kwietnia 2023 r. 

 Główne wnioski studium przypadku 

 Bez wsparcia szkół i placówek z RPO nie byłaby możliwa realizacja 

innowacyjnej, a przede wszystkim innej od standardowej (także 

wykraczającej poza podstawę programową) oferty szkoły. Przekłada się to na 

jakość pracy szkół i placówek; 

 

 Duża aktywność i zaangażowanie uczniów/dzieci w realizowane projekty – 

świadczy to o adekwatności prowadzonych działań do potrzeb uczestników; 
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 Projekty są elementem wyrównywania szans i zwiększania mobilności 

zawodowej - szczególnie w kursach i stażach w 10.2 uczniowie dostają 

rynkowe kwalifikacje, na które prywatnie nie byłoby ich stać. Nauczyciele 

uzyskujący kwalifikacje w ramach programów także stają się atrakcyjniejsi na 

rynku pracy; 

 

 Bardzo istotne jest doposażenie placówki - możliwość kupna materiałów na 

zajęcia i sprzętu, na które nie stać placówki, a potem ten materiał, pomoce 

są wykorzystywane po projekcie i poza nim (efekt trwałości); 

 

 Badani podkreślali wagę systemowości realizowanych projektów – wsparciem 

objęci są wszyscy aktorzy życia szkolnego i przedszkolnego (nauczyciele, 

uczniowie/dzieci/rodzice). Duże grupy – całe roczniki uczniów biorą udział 

w kolejnych projektach. Istotne jest również to, że projekty są kontynuacją 

i rozszerzeniem działań prowadzonych we wcześniejszym okresie 

programowania. 

 

 W przypadku analizowanych projektów badani samorządowcy i dyrektorzy 

czują się autorami realizowanych działań. Projekty wpisują się w koncepcje 

pracy szkół i placówek. Są integralną częścią działań edukacyjno-

wychowawczych; 

 

 We wszystkich projektach bardzo pozytywnie oceniana jest współpraca 

pomiędzy Instytucją a Beneficjentem – jest to pochodna faktu, że Beneficjent 

to organ prowadzący dla Instytucji; 

 

 Zauważalna jest poprawa wizerunku, a tym samym zwiększona atrakcyjność 

szkół dla kandydatów (sami uczniowie, kandydaci widzą, że szkoła realizuje 

dodatkowe projekty, możliwość uzyskania kwalifikacji przez uczniów). 
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4.10. Wyzwania przyszłej perspektywy finansowania 2021-2027 

W ramach badania ilościowego poproszono respondentów o wskazanie trzech 

głównych potrzeb edukacyjnych Małopolan, które są aktualnie szczególnie 

widoczne. Odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, jednak koncertowały się głównie 

na kompetencjach kluczowych. 

Uczestnicy dostrzegają przede wszystkim potrzebę 

w zakresie nauki języków obcych. Co trzeci z nich 

zidentyfikował taką potrzebę. Na drugim miejscu 

z wynikiem 21% uplasowały się kompetencje 

informatyczne, na trzecim kompetencje 

matematyczne i naukowo-techniczne (14%), tuż za 

nim kształcenie zawodowe (13%). Ponadto respondenci wskazywali m.in. na 

kompetencje miękkie, inicjatywność i przedsiębiorczość, rozwijanie zainteresowań 

czy świadomość i ekspresję kulturalną.  

Działania, które mogłyby odpowiadać na wymienione potrzeby edukacyjne to 

przede wszystkim organizacja różnego rodzaju szkoleń czy kursów w formie 

warsztatów, zajęć grupowych lub indywidualnych. W przypadku kompetencji 

zawodowych wskazywano na poszerzenie oferty praktyk i staży, zwiększenie oferty 

szkoleń zawodowych (specjalistycznych/branżowych). Uczestnicy wymieniali 

organizację zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży, wzbudzanie 

ich zaangażowania, potrzebę zmiany sytemu edukacji (sposobu prowadzenia zajęć, 

programu nauczania). Ponadto, zdaniem uczestników potrzebne jest też 

dofinansowanie tego typu działań.  

  

PYTANIE BADAWCZE 14. 

Jakie dodatkowe typy operacji, 

wobec obecnie istniejących, 

powinny być dostępne w przyszłym 

okresie programowania, biorąc pod 

uwagę potrzeby edukacyjne 

Małopolan oraz skuteczność i 

efektywność udzielanego wsparcia? 
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Wykres 110 Proszę wskazać 3 główne potrzeby edukacyjne Małopolan, które są aktualnie Pana/i 

zdaniem szczególnie widoczne: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Uczestnicy, 

n=1127 

Przedstawiciele Instytucji podobnie jak uczestnicy jako główne potrzeby edukacyjne 

Małopolan definiowali znajomość języków obcych (40%) oraz kompetencje 

informatyczne (36%). Częściej jednak wskazywali na kompetencje miękkie, w tym 

społeczne i obywatelskie (21%). Ponadto, często dostrzegali potrzeby w zakresie 

kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych, kompetencji zawodowych, 

doradztwa zawodowego, czy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.  

Działania, które według przedstawicieli Instytucji mogłyby odpowiadać na 

wymienione potrzeby edukacyjne koncentrowały się na szkołach m.in. organizacja 

zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla dzieci i młodzieży, doposażenie szkół 

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, większe wsparcie finansowe dla placówek 

edukacyjnych, czy dostęp do wykwalifikowanej kadry (kształcenie, zwiększanie 

zatrudnienia). Ponadto wskazywano na potrzebę kontynuacji wsparcia z 10 osi 

priorytetowej i wprowadzanie nowych projektów. Komentarze dotyczyły również 

kształcenia zawodowego, m.in.: organizacja staży, praktyk, kursów zawodowych. 

Przedstawiciele instytucji wymieniali także prowadzenie szkoleń/kursów/warsztatów, 

organizacje wycieczek i wyjazdów dla uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego.  

Respondenci (przedstawiciele Instytucji) wskazywali również na nauczanie zdalne, 

istotne szczególnie w sytuacji epidemii. Przedstawiciele Instytucji podkreślali wagę 

wyposażenia nauczycieli w narzędzia niezbędne do wykonywania czynności 
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TOP 4 POTRZEBY EDUKACYJNE MAŁOPOLAN  -

PERSPEKTYWA UCZESTNIKÓW
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zawodowych w formie zdalnej, doskonalenia technik i metod zdalnego nauczania, 

jak również wsparcie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w załatwianiu spraw urzędowych, szkoleniach i nauczaniu na 

odległość. 

Wykres 111 Proszę wskazać 3 główne potrzeby edukacyjne Małopolan, które są aktualnie Pana/i 

zdaniem szczególnie widoczne: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje, n=675 

Przedstawiciele Beneficjentów patrzą natomiast na potrzeby edukacyjne Małopolan 

z nieco innej perspektywy, w ich opinii widoczne są w szczególności potrzeby 

związane z modernizacją i odpowiednim wyposażeniem placówek edukacyjnych 

(31%). Poza tym, dostrzegają potrzebę kształcenia w zakresie języków obcych (27%), 

rozwijania kompetencji zawodowych (23%), czy szeroko rozumianej edukacji uczniów 

(zajęcia dodatkowe, ogólnorozwojowe; 25%). 

Działania, które mogłyby odpowiadać na wymienione potrzeby edukacyjne to 

przede wszystkim odpowiednie wyposażenie placówek i modernizacja budynków. 

Wskazywano także m.in. na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjnych) dla uczniów oraz 

szkolenia czy kursy. Ponadto, komentarze dotyczyły zwiększenia finansowania 

projektów i dalszą realizację projektów w ramach 10 Osi Priorytetowej.  
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Wykres 112 Proszę wskazać 3 główne potrzeby edukacyjne Małopolan, które są aktualnie Pana/i 

zdaniem szczególnie widoczne: 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci, 

n=191 

Obszary rozwoju edukacji w regionie, które zdaniem Beneficjentów mają największe 

potrzeby w zakresie wsparcia ze środków nowego Programu to przede wszystkim 

doposażenie placówek edukacyjnych (58%), 

wyrównywanie szans uczniów ze szczególnymi 

potrzebami (48%) oraz edukacja przedszkolna 

(43%). W dalszej kolejności Beneficjenci 

identyfikowali potrzebę objęcia Programem 

obszaru edukacji szkolnej (34%), edukacji 

zawodowej (26%), wspierania uczniów z niepełnosprawnościami (25%), czy 

kształcenia nauczycieli i doradców zawodowych (22%). Ponadto, co dziesiąty 

badany dostrzega potrzebę wspierania wejścia absolwentów na rynek pracy, 

a także kształcenia osób o niskich umiejętnościach podstawowych. Rzadko 

Beneficjanci wskazywali, iż wsparcie powinno objąć kształcenie osób dorosłych 

obecnych na rynku pracy (7%), doradztwo zawodowe (3%) oraz kształcenie osób 

bezrobotnych (1%).  
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PYTANIE BADAWCZE 16. 

Jakie są nowe wyzwania w zakresie 

edukacji w Małopolsce, które powinny 

wejść w zakres nowego Programu? Które z 

obszarów rozwoju edukacji w regionie mają 

największe potrzeby w zakresie wsparcia ze 

środków nowego Programu? 
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Wykres 113 Proszę wskazać maksymalnie 3 obszary rozwoju edukacji w regionie, które P. zdaniem, mają 

największe potrzeby w zakresie wsparcia ze środków nowego Programu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Beneficjenci, 

n=189 

Działania, które według Beneficjentów mogłyby być wspierane w ramach nowego 

programu w poszczególnych obszarach rozwoju edukacji w regionie70: 

 EDUKACJA PRZEDSZKOLNA – dodatkowe zajęcia językowe i edukacyjne dla 

dzieci, zajęcia rozwojowe (ruchowe, korekcyjne, sensoryczne) i dostęp do 

specjalistów (logopeda, psycholog), modernizacja i doposażenie placówek, 

tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz 

                                                 

70 Wskazania beneficjentów w pytaniu otwartym „Jakie konkretne działania/projekty mogłyby być wspierane w 

ramach nowego programu w każdym z powyżej zaznaczonych obszarów?”. 
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budowa nowych placówek, doskonalenie nauczycieli, dofinansowanie 

placówek; 

 EDUKACJA SZKOLNA – dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyrównywanie szans 

edukacyjnych, rozwijanie kompetencji matematycznych, naukowo-

technicznych, i kompetencji informatycznych, nauka języków obcych, 

modernizacja i doposażenie placówek; 

 WYRÓWNYWANIE SZANS UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI – dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, rozwijanie 

kompetencji, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dostęp do 

specjalistów, indywidualizacja podejścia do uczniów, wyspecjalizowana 

kadra, szkolenia dla nauczycieli, doposażenie placówek w sprzęt i pomoce 

dydaktyczne; 

 WSPIERANIE UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – zapewnienie dostępu do 

specjalistów, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, dodatkowe zajęcia 

specjalistyczne, dostosowanie placówek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, wyposażenie placówek w sprzęt specjalistyczny; 

 EDUKACJA ZAWODOWA – staże i praktyki zawodowe, podnoszenie kwalifikacji 

i kompetencji (kursy, szkolenia), wprowadzenie nowych kierunków kształcenia, 

zmiany w systemie edukacji, doposażenie pracowni; 

 KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI I DORADCÓW ZAWODOWYCH – kursy, szkolenia 

i warsztaty, dofinansowanie do różnych form doskonalenia zawodowego 

(m.in. studia podyplomowe), innowacyjne metody nauczania; 

 DOPOSAŻENIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH – rozbudowa infrastruktury  (w tym 

dostosowanie placówek dla osób niepełnosprawnych, budowa placów 

zabaw, zagospodarowanie terenów wokół placówek), prace budowlane 

i remontowe, doposażenie placówek w pomoce naukowe, dydaktyczne oraz 

sprzęt multimedialny (w tym programy multimedialne), wyposażenie sal 

gimnastycznych, jak również tworzenie punktów konsultacji psychologicznych, 

wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i sale integracji sensorycznej, wsparcie 

finansowe zgodnie z zapotrzebowaniem danej placówki; 

 DORADZTWO ZAWODOWE – wsparcie i pomoc w zakresie praktycznej nauki 

zawodu (kształcenie praktyczne), szkolenia dla nauczycieli, wyjazdy studyjne 

do pracodawców, warsztaty szkolne; 
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 WSPIERANIE WEJŚCIA ABSOLWENTÓW NA RYNEK PRACY – doradztwo 

zawodowe ze wsparciem finansowym, dotacje dla firm zatrudniających 

absolwentów, którzy zaczynają ścieżkę zawodową, kursy (w tym bony na 

kursy), szkolenia i staże, konferencje; 

 KSZTAŁCENIE OSÓB DOROSŁYCH OBECNYCH NA RYNKU PRACY – nacisk na 

szkolenia z kompetencji informatycznych oraz nauki języków obcych, 

dofinansowanie studiów podyplomowych, kursy zawodowe i doskonalące 

zwiększające kwalifikacje zawodowe, dofinansowanie dla pracodawców na 

szkolenia pracowników oraz szkolenia uwzględniające specyfikę regionu, np. 

związane z turystyką uzdrowiskową; 

 KSZTAŁCENIE OSÓB BEZROBOTNYCH – bezpłatne kursy i szkolenia, doradztwo 

zawodowe, inwestowanie środków finansowych w edukację; 

 KSZTAŁCENIE OSÓB O NISKICH UMIEJĘTNOŚCIACH PODSTAWOWYCH – 

umożliwienie wejścia na rynek pracy poprzez szkolenia, które umożliwiają 

zdobycie kompetencji niezbędnych na rynku pracy (np. szkolenia 

komputerowe, z języków obcych), kursy (np. opiekun medyczny, opiekun 

osoby starszej), zajęcia on-line, motywowanie do podnoszenia umiejętności, 

jak również indywidualne ścieżki zatrudnienia; 

 INNE OBSZARY – konieczność wspierania osób starszych poprzez ułatwienie 

dostępu do miejsc i osób, które nieodpłatnie będą mogły pomagać osobom 

starszym, tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, wsparcie finansowe dla 

podmiotów spoza JST. 

W ramach badania ilościowego poproszono respondentów, aby wskazali 

kompetencje, które ich zdaniem należałoby szczególnie rozwijać w przyszłości wśród 

grupy docelowej projektu. Zarówno przedstawiciele Beneficjentów, jak i Instytucji 

wskazywali na kompetencje zaliczane do kompetencji kluczowych, w szczególności 

kompetencje językowe, kompetencje miękkie (w tym społeczne i obywatelskie), 

kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne (w tym przyrodnicze) oraz 

kompetencje informatyczne.  
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Wykres 114 Proszę wskazać, które kompetencje P. zdaniem należałoby szczególnie rozwijać w 

przyszłości wśród grupy docelowej P. projektu? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z badania ilościowego, Podstawa: Instytucje i 

Beneficjenci 

 

 Kontekst przyszłych działań edukacyjnych w Małopolsce. Trendy oraz 

wyzwania. 

 DEMOGRAFIA 

To jeden z kluczowych czynników determinujących funkcjonowanie zarówno obszaru 

edukacji jak i rynku pracy. W założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa małopolskiego na lata 2021-2027 wskazuje się, że pomimo faktu, że 

„obecnie Małopolska należy do województw charakteryzujących się jedną 

z najlepszych sytuacji ludnościowych w Polsce, prognozy wskazują, iż w perspektywie 

najbliższych 20-30 lat będzie następowało szybkie starzenie się małopolskiej 

społeczności”71. 

Według prognoz GUS do 2030 roku w województwie Małopolskim odsetek gmin 

w którym spadek liczny ludności wyniesie powyżej 10% to 2.7% gmin, natomiast 

odsetek gmin w którym spadek liczny ludności wyniesie powyżej 5% to 7.7% (dla 

porównania ten odsetek dla całego kraju wynosi 13%)72. Jednocześnie prognoza 

GUS na lata 2017 – 2030 pokazuje przede wszystkim silny rozwój głównych 

                                                 

71 Założeniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2021-2027, s.12. 
72 Patrz: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-

2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html 
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aglomeracji miejskich wraz z przyległymi obszarami oraz kontynuację procesu 

suburbanizacji.  

Zmiany w strukturze wieku ludności będą miały istotne znaczenie dla wielu obszarów 

życia społecznego i gospodarczego. Jednym z takich obszarów jest z pewnością 

edukacja, w tym zakresie szczególnie istotne jest dążenie do utrzymania kompetencji 

i aktualizacji wiedzy osób starszych. Konieczne jest podejmowanie działań mających 

na celu wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych, które pozwolą na lepsze 

wykorzystanie ich potencjału73.  

Jednym z wyzwań edukacyjnych w Małopolsce jest zmiana w podejściu do 

aktywności edukacyjnej seniorów. Według eksperta z zakresu kształcenia osób 

dorosłych oraz strategii uczenia potrzebne jest podejmowanie działań 

promocyjnych dotyczących dwóch praktycznych kierunków aktywności 

edukacyjnej seniorów: 

 przedłużenia aktywności zawodowej młodszych seniorów oraz aktywności społecznej; 

 łączenia niesamodzielnych seniorów w lokalne grupy. 

 

 ZRÓŻNICOWANIE SYTUACJI REGIONÓW 

Małopolska zajmuje czołowe miejsca w najważniejszych wskaźnikach edukacyjnych 

w Polsce i wśród regionów UE (m.in. w zakresie upowszechnienia wczesnej edukacji, 

ograniczenia odsetka młodych osób wcześnie porzucających naukę, ograniczenia 

odsetka osób dorosłych (25-64 lata) z niskim wykształceniem, upowszechnienia 

wyższego wykształcenia wśród młodszych dorosłych (30-34 lata) czy zatrudnialności 

absolwentów (20-34 lata). Jak wskazuje zewnętrzny ekspert mimo tak dobrej pozycji, 

w Polsce i wśród regionów UE, wyzwaniem w Małopolsce (podobnie jak w innych 

województwach z dominującymi metropoliami) jest zróżnicowanie sytuacji według 

powiatów i gmin. Problematyczne jest jednak trafne zidentyfikowanie regionów, 

które znajdują się w gorszej sytuacji, z powodu braku wielu istotnych danych na 

poziomie gmin. 

                                                 

73 PRZEMIANY LUDNOŚCIOWE W POLSCE. PRZYSZŁOŚĆ DEMOGRAFICZNA – KONFERENCJA JUBILEUSZOWA RZĄDOWEJ 

RADY LUDNOŚCIOWEJ, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2014 
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W tym zakresie widać też meta wyzwanie – brak wielu danych edukacyjnych na poziomie 

niższym niż wojewódzki, gdzie dane z Krakowa są agregowane z małymi gminami. Wiele 

wskaźników edukacyjnych można jedynie szacować znając wyniki z innych obszarów bardziej 

szczegółowo badanych, np. z zakresu demografii i rynku pracy. Jedynymi szczegółowymi 

bazami danych edukacyjnych jest SIO i bazy OKE – jednak mają ona swoje ograniczenia, gdyż 

dotyczą jedynie jednostek systemu oświaty, w tym SIO dotyczy jedynie organizacji jednostek 

oświaty. 

Ekspert zewnętrzny z zakresu kształcenia osób dorosłych oraz strategii uczenia się przez całe 

życie 

 

 REFORMY EDUKACYJNE I ICH SKUTKI. 

Niedawne, obecne i planowane reformy szkolnictwa będą wpływały na sposób 

realizacji działań edukacyjnych w całym regionie. Od września 2019 roku nie 

funkcjonują gimnazja, trzyletnie licea ogólnokształcące stały się czteroletnimi, 

wygaszane są licea trzyletnie. W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy miał 

miejsce egzamin ósmoklasisty.  

Kluczowe są również zmiany w szkolnictwie zawodowym. Od 1 września 2017 roku 

zasadnicze szkoły zawodowe zostały przekształcone w szkoły branżowe I stopnia. 

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, 

uruchomienie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza 

rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021. 

Jeżeli chodzi o liczbę szkół i placówek to w samej Małopolsce zwiększa się z roku na 

rok liczba przedszkoli i dzieci do nich uczęszczających74. W wyniku likwidacji 

gimnazjów i zmiany sieci szkolonej nastąpił wzrost liczby uczniów szkół 

podstawowych (o 15% w 2018 roku w stosunku do poprzednich lat). Jednocześnie 

zmniejszyła się liczna uczniów w wygaszanych gimnazjach i szkołach zawodowych. 

                                                 

74 Patrz. Oświata i wychowanie. Województwo małopolskie 2019. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

Kraków 2019, s.76. 
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Jeżeli chodzi o finansowanie oświaty w województwie to widać stały trend 

systematycznego wzrostu środków przeznaczanych przez JST na zadania 

edukacyjne75. 

 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI I KOMPETENCJE PROINNOWACYJNE. ROLA NAUCZYCIELA 

Rola nauczyciela w kształtowaniu kompetencji uczniów jest zasadnicza. Madalińska-

Michalak pisze o filarach pracy nauczyciela w kontekście kształtowania 

kompetencji. Wyróżnione przez nią filary to tożsamość zawodowa (zaangażowanie), 

profesjonalna wiedza zawodowa oraz profesjonalna praktyka76. Praca nad 

wsparciem każdego z tych filarów wydaje się istotna w procesie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

W okresie 2019-2022 realizowany jest pilotażowy projekt „Szkołą dla innowatora”. 

Projekt prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej w konsorcjum ze Stowarzyszeniem 

WIS z Radowa Małego, Szkołą Edukacji Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 

i Uniwersytetu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte oraz Zwolnieni z Teorii. 

Inicjatorami projektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej77. 

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie w mikroskali rozwiązań 

służących kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych w systemie 

oświaty oraz opracowanie rekomendacji w tym zakresie. Punktem wyjścia projektu 

było  opracowanie „Szkoła dla innowatora. Kształtowanie kompetencji 

proinnowacyjnych” gdzie wyszczególniono kompetencje proinnowacyjne uczniów: 

 umiejętności poznawcze (np. ciekawość i odkrywanie możliwości, powstawanie 

pomysłów, rozwiązywanie problemów, myślenie niezależne, umiejętność uczenia się); 

 umiejętności behawioralne (np. odwaga i podejmowanie ryzyka, podejmowanie 

decyzji, zarządzanie zmianą, liderowanie, wytrwałość, współpraca); 

 umiejętności funkcjonalne (umiejętności podstawowe - pisanie, czytanie, liczenie) 

i umiejętności techniczne (np. obsługa programów komputerowych, wykorzystywanie 

technologii do doskonalenia procesów w pracy)78.  

                                                 

75 Ibidem str. 90. 
76 Madalińska- Michalak, 2017, Filary pracy a kompetencje nauczycieli (w:) Edukacja i praca nauczyciel: ciągłość –

zmiana - konteksty, J. Madalińska- Michalak, N. Pikuła, K. Białożyt (red.) Kraków, s.29-55. 
77 https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77509/zalozenia_projektu_190819.pdf 
78 https://www.gov.pl/web/rozwoj/szkola-dla-innowatora-ksztaltowanie-kompetencji-proinnowacyjnych 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77509/zalozenia_projektu_190819.pdf
https://www.gov.pl/web/rozwoj/szkola-dla-innowatora-ksztaltowanie-kompetencji-proinnowacyjnych
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Autorzy „Szkoły dla innowatora. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych”  

podkreślają, że aby rozwijać kompetencje proinnowacyjne, należy skoncentrować 

się na trzech osobnych, współzależnych obszarach: nauczaniu kompetencji 

proinnowacyjnych, zastosowaniu innowacyjnych metod nauczania, kreatywnym 

uczeniu się79. Jednocześnie przy każdej możliwej okazji należy rozwijać w uczniach 

umiejętność wykorzystywania wiedzy w praktyce, urozmaicenie nauczania poprzez 

przeniesienie nauki poza klasę lub budynek szkoły, zwiększenie intensywności 

interakcji oraz zapraszanie do szkół osób spoza systemu edukacji w roli nauczycieli80.  

Przyglądając się wynikom ewaluacji widać, że w projektach realizowanych 

w ramach 10.1 oraz 10.2 widać wskazywane wyżej elementy, które przyczyniają się 

do rozwijania kompetencji proinnowacyjnych. Wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz 

przeniesienie nauczania poza szkołę widać  w takich aktywnościach w ramach 

projektów jak staże, praktyki (projekty w ramach 10.2). Uczenie poza szkołą obecne 

jest także w takich elementach projektów jak wizyty na uczelniach (w ramach 

Małopolskiej Chmury Edukacyjnej) czy targi edukacyjne. Patrząc na wpływ tych 

aktywności na kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych oraz bardzo pozytywny 

ich odbiór przez uczestników oraz same instytucje warto kontynuować je w kolejnym 

okresie programowania. 

Kompetencje proinnowacyjne są określane także kompetencjami przyszłości. 

W jednej z publikacji z zakresu kompetencji przyszłości wyodrębniono trzy 

podstawowe grupy umiejętności: 

 poznawcze (obejmujące elastyczność poznawczą, krytyczne myślenie, kreatywność, 

rozwiązywanie złożonych problemów); 

 społeczne (współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, zarzadzanie ludźmi, 

przedsiębiorczość); 

 techniczne (kompetencje cyfrowe, kompetencje inżynierskie).81 

Według innego podziału do kompetencji przyszłości można zaliczyć: 

 kompetencje ogólne zdobywane w okresie edukacji formalnej; 

                                                 

79 Obidem. Str. 144. 
8080 Ibidem str. 144-145. 
81 R. Włoch, K. Śledziewska, Kompetencje przyszłości, Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, 

Warszawa 2019 
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 kompetencje ogólnonarodowe, wspólne dla grup zawodów (zarządzanie projektami, 

praca w zespole, szerokie wykorzystywanie narzędzi informatycznych); 

 kompetencje zawodowe wynikające z potrzeby realizacji zadań zawodowych, 

mające charakter obszarowy (branżowy); 

 specyficzne kompetencje zawodowe związane z możliwością transformacji 

umiejętności zawodowych oraz integracją wiedzy i umiejętności zawodowych 

z różnych obszarów (branż); 

 ogólne kompetencje społeczne nabywane w toku interakcji z innymi uczestnikami 

życia społecznego i zawodowego (tj. komunikacja, autoprezentacja, negocjowanie, 

współpraca, organizacja pracy własnej); 

 specyficzne kompetencje społeczne (tj. empatia, kreatywność, rozwiązywanie 

problemów, inteligencja emocjonalna, otwartość na zmiany, umiejętność uczenia się, 

przewodzenie)82. 

W literaturze dotyczącej kompetencji przyszłości można spotkać się z różnymi 

podziałami, jednak wszystkie skupiają się przede wszystkim na umiejętnościach 

technicznych/informatycznych, inicjatywności i przedsiębiorczości oraz tzw. 

kompetencjach „miękkich”, które obejmują umiejętności społeczne, umiejętności 

uniwersalne, przydatne w każdym zawodzie oraz pomagają współpracować 

z innymi.  

Do rozważań na temat niezbędnych kompetencji w przyszłości skłania przede 

wszystkim dynamiczny postęp technologiczny. Z jednej strony rozwój nowych 

technologii stwarza ogromne szanse, z drugiej zaś, jeśli nie będą one właściwie 

wykorzystane mogą nieść zagrożenia. Kluczowe znaczenie dla innowacyjności ma 

system edukacji, który powinien rozwijać u młodych ludzi kompetencje, pozwalające 

im skutecznie działać - w życiu prywatnym, na rynku pracy i w sferze aktywności 

społecznej, ale także uzmysłowić uczniom potrzebę ciągłego uczenia się (przez całe 

życie). Poza zapewnieniem podstawy wiedzy ogólnej szkoła powinna kształcić 

u uczniów postawy przedsiębiorcze oraz kompetencje miękkie83. 

W przyszłej perspektywie finansowej większy nacisk powinien zostać położony na 

działania związane z kształtowaniem u uczniów kompetencji przyszłości, ze 

                                                 

82 S. Kwiatkowski, Kompetencje przyszłości, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2018 
83 R. Włoch, K. Śledziewska, Kompetencje przyszłości, Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?, 

Warszawa 2019 
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szczególnym uwzględnieniem rozwijania inicjatywności i przedsiębiorczości oraz 

kompetencji miękkich. 

 

 PANDEMIA I JEJ SKUTKI DLA EDUKACJI I RYNKU PRACY 

Pandemia, w wyniku której na początku marca 2020 roku nastąpiło zamknięcie szkół 

i placówek, kompletnie zmieniła sposób prowadzenia działań edukacyjnych 

i szkoleniowych w obecnym roku szkolnym i z dużym prawdopodobieństwem będzie 

wpływała na kształt edukacji nie tylko w Małopolsce ale i na całym świecie. 

Komisja Europejska jeszcze w kwietniu 2020 przeprowadziła badania dotyczące 

edukacji zdalnej w poszczególnych krajach (School Education Gateway user survey 

2020)84. 

W badaniu wzięło udział 4859 respondentów z całej Europy (z czego 86% stanowili 

nauczyciele i dyrektorzy szkół). Patrząc na wyniki edukacja on-line realizowana jest 

niemal przez wszystkich (97%). Jednocześnie dla 2/3 badanych było to pierwsze 

doświadczenie edukacji zdalnej. Ponad 60% respondentów wierzy, że po ponownym 

otwarciu szkół, edukacja będzie wyglądała inaczej niż przed epidemią (zwiększy się 

udział edukacji on-line i uczenia na odległość).  

W Polsce badanie dotyczące edukacji zdalnej przeprowadziło Centrum Cyfrowe 

wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej w kwietniu 2020 roku. Badanie „Edukacja 

zdalna w czasie pandemii” zostało prowadzone z użyciem ankiety on-line oraz 

indywidualnych wywiadów pogłębionych. 

Wyniki zebrane na prawie 1000 osobowej próby nauczycieli widać, że przed 

wybuchem epidemii 85,4% badanych nauczycieli nie miało żadnych wcześniejszych 

doświadczeń z nauczaniem zdalnym. Jednocześnie 48% nie ma trudności z obsługą 

narzędzi cyfrowych85.  

Autorzy raportu podkreślają, że edukacja zdalna to proces, który aby przebiegać 

sprawnie, wymaga olbrzymich nakładów środków i pracy. Wiąże się to z wymogiem 

                                                 

84 (https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/surveys/survey-on-online-teaching.htm). 
85 https://www.facebook.com/search/top/?q=okzeszyt&epa=SEARCH_BOX (dostęp 05.04.2020) 

https://www.facebook.com/search/top/?q=okzeszyt&epa=SEARCH_BOX
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opracowania nowej metodyki nauczania, przystosowanej do nauki on-line. 

Konieczne jest zapewnienie nauczycielom i uczniom równego dostępu do sprzętu 

i łącza internetowego, wzmożony monitoring uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, 

wsparcie dzieci ze szczególnymi potrzebami. Mowa tu szczególnie o konieczność 

zapewnienia niezbędnego wsparcia psychologicznego dla nauczycieli i uczniów, 

dla których w wyniku pandemii proces nauki stał się wysoce traumatycznym 

i stresogennym doświadczeniem86. 

W czerwca 2020 roku Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 

(Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego - CEDEFOP) ogłosiło 

przewidywania związane z wpływem pandemii na rynek zatrudnienia. Z perspektyw 

Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego w wyniku pandemii 

pojawią się poważne zmiany w składzie siły roboczej w nadchodzącym 

dziesięcioleciu. Wynika to z faktu, że koronawirus wpływa na decyzje emerytalne. Na 

trend związany ze starzeniem się populacji pracującej w Europie, nakłada się koniec 

okresu aktywności zawodowej tzw. baby boomers, którzy mają przejść na emeryturę 

do 2030 roku. Według prognozy CEDEFOP pojawi się dziewięć na dziesięć przyszłych 

ofert pracy z powodu konieczności zastąpienia istniejących pracowników, gdzie 

najczęstszym powodem będzie przejście na emeryturę87. 

Z perspektywy CEDEFOP krótkoterminowy wpływ lockdown na gospodarkę w wielu 

krajach jest niedoszacowany i obecne prognozy krótkoterminowe mogą być 

nadmiernie optymistyczne. Kluczowe długoterminowe czynniki (takie jak starzenie się 

społeczeństwa, rosnące wykorzystanie automatyzacji/sztucznej inteligencji, 

globalizacja, niedobór zasobów i przejście na gospodarkę neutralną pod względem 

emisji dwutlenku węgla) nadal będą obowiązywać, gdy państwa członkowskie UE 

wprowadzą w życie plany walki z pandemią i ich gospodarki ruszą po lockdown. 

Dlatego też tendencje w długoterminowej prognozie prawdopodobnie również się 

utrzymają88. 

                                                 

86 https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ 
87 https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/baby-boomers-retiring-wake-pandemic 

 
88 https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2020-cedefop-skills-forecast-challenges-and-

opportunities-coronavirus-era 

https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/baby-boomers-retiring-wake-pandemic
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2020-cedefop-skills-forecast-challenges-and-opportunities-coronavirus-era
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/2020-cedefop-skills-forecast-challenges-and-opportunities-coronavirus-era
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 ZAPOTRZEBOWANIE NA ZAWODY W PRZYSZŁOŚCI 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje prognozy zapotrzebowania na 

pracowników na krajowym i regionalnym rynku pracy (Obwieszczenie Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania 

na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim 

rynku pracy (M.P. z 2020 r. poz.106)89. 

W opublikowanym w styczniu 2020 roku wykazie zawodów szkolnictwa branżowego, 

dla których jest prognozowane istotne zapotrzebowanie na pracowników 

w województwie małopolskim jest alfabetycznie uszeregowane 74 zawody, 

natomiast umiarkowane zapotrzebowanie jest prognozowane dla kolejnych 81 

zawodów90. Rozwój gospodarczy Małopolski niesie ze sobą zwiększenie 

zapotrzebowania na pracowników – coraz więcej pracodawców doświadcza 

trudności kadrowych. Jak wynika z badania Barometr zwodów obecnie jest 

zapotrzebowanie przede wszystkim na osoby wykształcone w kierunkach 

zawodowych91.  

Na rynku pracy dochodzi do dynamicznych zmian, w skutek czego zmieniają się 

oczekiwania pracodawców wobec systemu kształcenia. Rynek pracy jest istotnym 

czynnikiem, który powinien być uwzględniany na każdym etapie kształcenia. Należy 

zatem podejmować działania mające na celu promowanie kształcenia w 

kierunkach zgodnych z potrzebami pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem 

promocji i upowszechniania kształcenia zawodowego92. Szczególnie ważne jest 

wzmocnienie działań poprawiających praktyczne przygotowanie absolwentów do 

rynku pracy. Dzięki środkom z RPO WM 2014-2020 tego typu interwencje były 

podejmowane. 

                                                 

89 http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000106 
90 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na 

pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r. poz.106), 

s.23-26. 
91 Barometr zawodów 2020 Raport podsumowujący badanie w województwie małopolskim, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Krakowie, Kraków 2019 
92 W. Kołodziejczyk, M. Polak, Jak będzie zmieniać się edukacja. Wyzwania polskiej szkoły i ucznia, Instytut Obywatelski, 

Warszawa 2011 

http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/m.p.-z-2020-r.-poz.106-obwieszczenie-w-sprawie-prognozy-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/m.p.-z-2020-r.-poz.106-obwieszczenie-w-sprawie-prognozy-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/m.p.-z-2020-r.-poz.106-obwieszczenie-w-sprawie-prognozy-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy.pdf
http://www.kuratorium.katowice.pl/wp-content/uploads/2020/01/m.p.-z-2020-r.-poz.106-obwieszczenie-w-sprawie-prognozy-zapotrzebowania-na-pracownikow-w-zawodach-szkolnictwa-branzowego-na-krajowym-i-wojewodzkim-rynku-pracy.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000106
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 Rekomendowane typy wsparcia 

Niniejszy rozdział pełni funkcję podsumowania zrealizowanych badań, analizy 

dokumentacji, zebranych opinii eksperckich, instytucji zaangażowanych w realizację 

projektów i samych uczestników. W formie zwartych wniosków przedstawiono 

kierunki, w jakich proponujemy podążać w przyszłej perspektywie finansowej. Dobrze 

obrazują problemy i wyzwania, z jakimi mierzą się podmioty zaangażowane 

w realizację RPO WM 2014-2020.  

W przyszłej perspektywie finansowej rekomenduje się kontynuowanie wsparcia 

w zakresie wychowania przedszkolnego. Respondenci w badaniu podkreślali dość 

wysoki stopień nasycenia rynku małopolskiego placówkami przedszkolnymi. 

W szczególności dotyczy to dużych ośrodków miejskich, gdzie przedszkoli publicznych 

i niepublicznych jest już bardzo dużo (co także wynika z większego popytu w dużych 

ośrodkach miejskich na tego typu instytucje). Mniejszy odsetek dzieci objętych 

wychowaniem przedszkolnym wciąż występuje na obszarach wiejskich. W związku 

z tym obszary te w dalszym ciągu powinny być preferowane w dostępie do 

finansowania w tym zakresie. W regionie widoczne są jednak także znaczne 

dysproporcje pomiędzy powiatami w zakresie dostępnych miejsc w stosunku do 

liczby dzieci w wieku przedszkolnym. Założenia instrumentu wsparcia nie powinny 

arbitralnie zawężać się do z góry określonego typu jednostek terytorialnych, lecz 

uwzględniać w sposób zindywidualizowany lokalne potrzeby w zakresie dostępności 

do miejsc edukacji przedszkolnej. Kontynuacja tworzenia miejsc przedszkolnych jest 

istotna z punktu widzenia potrzeby zmian w zakresie świadomości rodzin nt. posyłania 

dzieci do przedszkola. Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji (już w wieku 

przedszkolnym) przekłada się na późniejszy sukces edukacyjny. Rozpoczęcie 

edukacji na tym etapie ma wpływ na lepsze wyniki w nauce, a nawet osiągane 

w przyszłości dochody. Ponadto wczesna edukacja jest elementem wyrównywania 

szans edukacyjnych.  

W regionie identyfikuje się niewystarczający stopień przystosowania miejsc 

przedszkolnych do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 

z niepełnosprawnościami. Natomiast coraz częściej diagnozuje się u dzieci specjalne 

potrzeby edukacyjne. Zgodnie z planami Województwa Małopolskiego, większy 

nacisk w przyszłej perspektywie finansowej miałby zostać położony na działania 

związane z edukacją włączającą i zwiększenie udziału dzieci ze specjalnymi 
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potrzebami w ogólnodostępnych przedszkolach. Rekomendujemy zwiększenie 

nacisku na działania związane z edukacją włączającą oraz dostosowaniem 

przedszkoli ogólnodostępnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Wciąż bardzo duże potrzeby identyfikowane 

są w obszarze edukacji ogólnej. Dużym 

zainteresowaniem uczestników cieszą się 

zajęcia dla uczniów zdolnych (10.1.5) oraz 

Małopolska chmura edukacyjna (10.1.4). Jak 

wskazano w podrozdziale „Wsparcie uczniów 

zdolnych” w przyszłej perspektywie finansowej pożądana jest kontynuacja wsparcia 

w zakresie organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Jego zaletą jest przede wszystkim trafna diagnoza uczniów o wyjątkowych 

zdolnościach. Respondenci badań jakościowych dostrzegają potrzebę kontynuacji 

diagnozowania i wspierania uczniów zdolnych. Proponujemy wprowadzenie stałej 

współpracy ze środowiskiem akademickim w tym zakresie. 

W badaniu wielokrotnie wskazywano na konieczność zwrócenia uwagi w przyszłej 

perspektywie finansowej na edukację zdalną. Projekt „Małopolska chmura 

edukacyjna” obejmował prowadzenie wirtualnych zajęć przez pracowników uczelni 

wyższych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, co oceniano bardzo dobrze, 

a nawet przyzwyczajało szkoły do funkcjonowania w „zdalnej rzeczywistości”, co 

było przydatne  w czasie pandemii. Sytuacje takie, jak wiosną br., jak i dynamicznie 

zmiany w świecie połączone z rozwojem technologii (i coraz większe na nich 

poleganie w różnych sferach życia) nasuwają konieczność wprowadzenia 

częściowego kształcenia zdalnego jako swoistego standardu edukacyjnego. 

Rekomendujemy wsparcie działań z obszaru edukacji zdalnej w systemie 

kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto istotne jest wsparcie nauczycieli 

w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych i  metodologii prowadzenia edukacji 

zdalnej. 

W aspekcie kształcenia zawodowego uczniów dobrą praktyką jest organizowany 

w województwie małopolskim „Festiwal Zawodów”, w trakcie którego uczniowie 

mają możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół w regionie oraz prezentacją 

poszczególnych przedsiębiorców. Jednak dobrym uzupełnieniem wydaje się być 

stworzenie możliwości kontaktu ucznia z pracodawcą nie tylko w formie targów lub 
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odbycia stażu, lecz także krótkiego, punktowego zetknięcia się ze środowiskiem 

pracy w danym zawodzie. Rekomendujemy zatem, aby w ramach działań z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego, oprócz indywidualnego wsparcia poprzez 

osobę doradcy, kontynuować organizację „Festiwalu Zawodów” lub/ oraz 

uwzględnić możliwość odbycia wizyt studyjnych u pracodawców i na uczelniach. 

Identyfikuje się trudność w adekwatnym doborze wyboru placówki kształcenia 

zawodowego  u młodzieży z niepełnosprawnościami. Młodzież nie ma świadomości 

ścieżek edukacyjnych i kariery zawodowej w odniesieniu do swoich możliwości. 

Rekomendujemy rozbudowanie wsparcia w kontekście kształcenia zawodowego 

osób z niepełnosprawnościami. 

Kontynuacji wymaga również wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego i szkoleń 

dla osób pracujących. Planując ten rodzaj wsparcia warto oprzeć się na wnioskach 

z dotychczas realizowanych projektów: „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera 

Zawodowa”. Uczestnicy tych przedsięwzięć doceniają ich formę wsparcia, brak 

pośrednictwa instytucji, możliwość samodzielnego starania się o dofinansowanie 

rozwoju edukacyjno-zawodowego i dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. 

Zarówno obligatoryjne spotkania z doradcą zawodowym, jak i sama forma bonów 

szkoleniowych są bardzo dobrze oceniane przez osoby, które z nich skorzystały. Taka 

forma wsparcia umożliwia podjęcie decyzji opartej na profesjonalnej analizie 

potrzeb edukacyjno-zawodowych usługobiorcy. Oddanie decyzji nt. podnoszenia 

kwalifikacji w ręce samych zainteresowanych, w formie bonu, który dodatkowo 

mogą wykorzystać w dogodnej dla nich lokalizacji, jest bardzo dobrze oceniane. 

Możliwość skorzystania z usług zarejestrowanych w ogólnopolskiej Bazie Usług 

Rozwojowych, umożliwia szeroki wybór instytucji świadczących usługi rozwojowe, co 

jest korzyścią przede wszystkim dla osób zamieszkujących tereny o trudnej 

dostępności oraz obszary wiejskie, a także dla osób ze specjalnymi potrzebami. 

Działanie 10.3 jest niewątpliwie instrumentem wsparcia o dużym oddziaływaniu, 

efektywnie wspierającym osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na rynku pracy. 

Niemniej jednak, we wstępnej ocenie eksperckiej zmiany wymaga określenie grupy 

docelowej osób dorosłych objętych wsparciem . Stosowanie jedynie definicji  

niskich kwalifikacji nie wyodrębnia osób faktycznie znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy. Dobrym działaniem wydaje się być zmiana w regulaminie 

projektów, umożliwiająca przystępowanie do aktualnie realizowanego projektu 
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"Kierunek Kariera" osobom z wykształceniem pomaturalnym czy policealnym.  

Obecnie wsparcie w zakresie kształcenia osób dorosłych skupia się na grupach 

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie nie obejmuje najmłodszej grupy 

dorosłych którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym młodych 

osób z wyższym wykształceniem znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku 

pracy np. w wyniku małego popytu na kwalifikacje, które zdobyli na ukończonych 

studiach.  

Kolejną rzeczą, na którą zwrócili uwagę odbiorcy wsparcia jest niewielka wiedza 

w ich otoczeniu na temat możliwości uzyskania wsparcia osób dorosłych. Informacje 

o tej formie wsparcia przekazywane są „pocztą pantoflową”. Jak już wspomniano, 

aktualne informacje dot. przedsięwzięć publikowane są zarówno na stronie 

internetowej im dedykowanej jak i na profilu Facebook. Pomimo prężnego działania 

profilu w mediach społecznościowych „PociagDoKariery.pl - pełen inspiracji 

zawodowych”, liczba osób, które go obserwują nie przekracza 500093. Porównując te 

wyniki ze stronami działającym w innych województwa (po kilkuset obserwujących) 

można uznać ten wynik za zadowalający, niemniej biorąc pod uwagę liczbę 

potencjalnych odbiorów wsparcia, warto ten kanał bardziej reklamować i  zadbać 

o zwiększenie jego popularności, np. poprzez promowanie poszczególnych postów, 

a także zachęcanie do odwiedzenia profilu lub strony www w innych kanałach 

promocyjnych (prasa, radio, lokalna telewizja).  

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku osób z niepełnosprawnościami, 

forma przekazywania informacji o wsparciu kanałami „poczty pantoflowej” stanowi 

ryzyko, z uwagi na możliwe wysokie dotknięcie tych grup wykluczeniem społecznym. 

Rekomenduje się zatem zintensyfikowanie działań informacyjno-promocyjnych dot. 

wsparcia osób dorosłych, szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami.  

                                                 

93 4921 osób obserwujących – na dzień 7.07.2020 
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Ponadto działania informacyjno-promocyjne mogłyby przyczynić się do większej 

liczby instytucji szkoleniowych figurujących w BUR, a co za tym idzie - poszerzenia 

dostępnego odbiorcom wsparcia katalogu usług.  

Nowym kierunkiem, jaki zdaniem respondentów 

należałoby wspierać w nowym okresie 

programowania jest edukacja zdalna. Potrzeba taka 

wynikła podczas tegorocznej pandemii COVID-19, 

część szkół nie radziła sobie z koniecznością pracy 

zdalnej, nie miała do tego narzędzi ani sprzętu. 

Szkoły, które wdrożyły zajęcia online w projektach w ramach Małopolskiej chmury 

edukacyjnej (poddziałanie 10.1.4) lepiej radziły sobie z dostosowaniem się do nowej 

rzeczywistości. Respondenci wskazują, że takie sytuacje jak wiosną br. mogą 

w przyszłości się powtarzać dlatego należałoby wspierać ten obszar. Jak wskazywali 

respondenci (często oprócz funkcji zarządczych w szkołach są nauczycielami) 

w panelu dyskusyjnym dotyczącym działania 10.1 nauka wysyłania maili 

wprowadzona jest dopiero w 6 klasie szkoły podstawowej. To spowodowało, że 

w dobie pandemii ogromna część uczniów musiała szybko przyswoić dużą wiedzę 

w zakresie obsługi komputera i internetu. 

Ciekawy głos pojawił się wśród osób zajmujących się programowaniem wsparcia. 

W przyszłych perspektywach powinno się dążyć do scalenia działań realizowanych 

w ramach funduszy unijnych z zadaniami 

własnymi wspieranych instytucji tak, aby 

fundusze nie były postrzegane jako coś 

dodatkowego, ale jako normalny element 

ścieżki edukacyjnej.  

Jeszcze biorąc pod uwagę uwarunkowania małopolskie, kwestie komunikacyjne, tereny 

podgórskie, kwestia przyjazdu w okresie na przykład weekendowym, gdzie nie ma połączeń 

komunikacyjnych, to to jest największym kłopotem. I też dostrzegamy, że przy tej ofercie o 

charakterze dodatkowym, a to przede wszystkim serwuje program operacyjny, w pewnym 

momencie przy też dużym obciążeniu i obowiązkach związanych z realizacją podstawy 

programowej, to bardzo często godzenie udziału w takich zajęciach dodatkowych z 

koniecznością wypełnienia tych wszystkich obowiązków, które są związane z (ns) edukacyjnym, 

to powoli zaczynał i chyba cały czas jest największy problem, który jest przed nami, będzie 

wyzwaniem. Jak wiemy program operacyjny, on zawsze we wszystkich przedsięwzięciach, 
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projektach zawiera pewną dodatkowość tych działań i kwestia pogodzenia tego wszystkiego, 

co jest wymagane od młodego człowieka poprzez podstawowe elementy i to, co ewentualnie 

może dodatkowo go wspierać, no, jest coraz bardziej trudne i pod względem logistycznym, 

czasowym i tak dalej.  

Beneficjent 10.1 i 10.2  

Z perspektywy terytorialnej, bardzo ważną 

kwestią, która powinna być wzięta pod 

uwagę w przyszłym okresie programowania, 

jest nakierowanie wsparcia na najbardziej 

potrzebujące obszary. Takimi obszarami są 

tereny trudno dostępne (podgórskie), 

obszary wiejskie 

Ekspert zewnętrzny z zakresu kształcenia osób dorosłych oraz strategii uczenia się 

przez całe życie jako trend edukacyjny, który powinien się wpisywać w przyszłe 

działania na rzecz edukacji w regionie identyfikuje kształtowanie idei uczenia się 

przez całe życie poprzez upowszechnianie edukacji pozaformalnej. Według definicji 

GUS kształcenie pozaformalne obejmuje zorganizowane działania edukacyjne, które 

prowadzą do zdobywania i poszerzania umiejętności w różnych dziecinach życia. 

Istotą jest samo zdobycie wiedzy czy umiejętności, nie można jednak ich potwierdzić 

certyfikatem i nie powodują zmiany w poziomie wykształcenia. 

Głównym trendem, jednak wciąż słabo rozumianym w Polsce, jest idea uczenia się przez całe 

życie (…). Zdominowanie osób dorosłych w Polsce przez kształcenie formalne (mamy jedne 

z najlepszych wskaźników z tego zakresu w UE i OECD) nie pozwala dostrzec, że istnieje też 

edukacja pozaformalna (…) Edukacja pozaformalna ma największe opcje rozwojowe. 

W świadomości publicznej trzeba ją jednak oddzielić od edukacji formalnej. Uczenia się przez 

całe życie nie można sprowadzać w łatwy do zrozumienia w Polsce model – tj. uczenia się przez 

całe życie od przedszkola do UTW (Uniwersytet Trzeciego Wieku). Taki model jest atrakcyjny 

jedynie dla kilku procent osób dorosłych w Polsce.  

Ekspert zewnętrzny z zakresu kształcenia osób dorosłych oraz strategii uczenia się przez całe 

życie 

Ekspert ten dostrzega także potrzebę realizacji innowacyjnych projektów na mniejszą 

skalę, wychodzących poza standardowe działania z zakresu potwierdzania 

kwalifikacji (t.j. kursy, szkolenia czy studia podyplomowe).  W jego opinii potrzebne 

jest poszerzenie oferty edukacyjnej o usługi w innych obszarach ważnych dla osób 
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w trudnej sytuacji (usługi zintegrowane), a także poszerzenie systemu aktywizacji 

z poziomu lokalnego (np. realizowany przez Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji) do 

poziomu powiatowego i wojewódzkiego, w tym stała wymiana informacji z tych 

poziomów i rozszerzanie partnerstwa. 

W opinii eksperta przełom w uczeniu się dorosłych może przynieść:  

 lepsza identyfikacja istniejących form uczenia się w pracy i działaniach społecznych;  

 promocja najbardziej skutecznych i atrakcyjnych form w tych obszarach;  

 poszerzanie partnerstwa na rzecz umiejętności i uczenia się dorosłych ze skutecznymi 

organizatorami uczenia się w pracy i działaniach społecznych. 

Zmiany w strukturze wieku ludności będą miały istotne znaczenie dla wielu obszarów 

życia społecznego i gospodarczego, w tym dla edukacji. W tym zakresie szczególnie 

istotne jest dążenie do utrzymania kompetencji i aktualizacji wiedzy osób starszych. 

Jednym z wyzwań edukacyjnych w Małopolsce jest zmiana w podejściu do 

aktywności edukacyjnej seniorów. Istotne jest podejmowanie działań mających na 

celu wydłużenie aktywności zawodowej osób starszych, które pozwolą na lepsze 

wykorzystanie ich potencjału. podejmowanie działań promocyjnych dotyczących 

przedłużenia aktywności zawodowej młodszych seniorów oraz ich aktywności 

społecznej. 

 

 



 

 

 

5. REKOMENDACJE (TABELA) 

Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 

Adresaci 

rekomenda

cji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacy

jny 

Bazowy status 

rekomendacji 

1 

Występują duże obciążenia biurokratyczne 

związane m.in. z wypełnianiem i obiegiem 

dokumentacji projektowej na linii uczestnik- 

wsparta instytucja -beneficjent. Kwestia 

dokumentacji przedstawia się nawet jako 

zniechęcająca do udziału w projektach. 

Problemem dla zaangażowanych stron jest 

zarówno ilość dokumentacji, jak i ich obieg 

w papierowej formie. 

[s. 62] 

Uproszczenie formy 

i zredukowanie 

objętości niezbędnej do 

podpisania 

dokumentacji 

projektowej wymaganej 

do realizacji projektu. 

Rozważenie zmiany 

formy zarządzania 

dokumentacją – z 

papierowej na 

elektroniczną. 

 

IZ RPO 

IP RPO 

IK UP 

Beneficje

nci 

Rozważenie 

opracowania 

platformy 

internetowej 

ułatwiającej obieg 

dokumentacji między 

zaangażowanymi 

stronami procesu. 

Wykorzystanie 

możliwości w zakresie 

wprowadzenia 

dokumentacji 

elektronicznej. 

Skrócenie 

niezbędnych do 

podpisania przez 

uczestników 

oświadczeń. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

operacyjna 
Sprawność 

administracji 

RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

2 

Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji (już w 

wieku przedszkolnym) przekłada się na 

późniejszy sukces edukacyjny94. Rozpoczęcie 

edukacji na tym etapie ma wpływ na lepsze 

wyniki w nauce, a nawet osiągane w 

Zwiększanie 

świadomości społecznej 

w zakresie korzyści 

MEN 

IZ RPO 

Podejmowanie 

działań o 

charakterze 

edukacyjnym / 

świadomościowym 

Perspekty

wa 2021-

2027  

horyzontalna Edukacja RPO 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

                                                 

94 Starting Strong III - A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. OECD, 2012. 
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Lp. Treść wniosku Treść rekomendacji 

Adresaci 

rekomenda

cji 

Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 
Klasa 

Obszar 

tematyczny 

Program 

Operacy

jny 

Bazowy status 

rekomendacji 

przyszłości dochody95. Ponadto wczesna 

edukacja jest elementem wyrównywania 

szans edukacyjnych96.  

[s. 111] 

 

płynących z wczesnego 

rozpoczynania edukacji. 

 

skierowanych do 

rodzin małych dzieci, 

szczególnie na 

obszarach, które 

charakteryzują się 

niskim 

upowszechnieniem 

edukacji 

przedszkolnej. 

3 

Dzięki dotychczasowemu wsparciu, które 

zaowocowało utworzeniem wielu placówek 

przedszkolnych i powstaniem przedszkoli 

niepublicznych w regionie, brak miejsc w 

przedszkolach nie jest już tak palącym 

problemem jak był kilka lat wstecz. Badani 

są zgodni, że wsparcie w zakresie 

wychowania przedszkolnego przyniosło 

zamierzone efekty i nasycenie miejscami 

przedszkolnymi można określić jako bardziej 

adekwatne do ich potrzeb. Jednak w 

świetlne rekomendowanych działań w 

zakresie zwiększania świadomości (por. 

Rekomendacja 2) zasadne jest dalsze 

tworzenie miejsc przedszkolnych. 

[ss. 110 -112] 

Kontynuacja tworzenia 

miejsc przedszkolnych, 

jednak w szczególności 

wspieranie projektów 

związanych ze 

zwiększaniem miejsc 

edukacji przedszkolnej 

na obszarach 

najbardziej 

potrzebujących, tj. 

takich, w których popyt 

na miejsca 

przedszkolne jest 

największy.  

IZ RPO 

Wytypowanie 

obszarów najbardziej 

potrzebujących 

wsparcia w zakresie 

tworzenia miejsc 

przedszkolnych– np. 

w oparciu o analizę 

prognoz 

demograficznych 

oraz liczby 

składanych 

wniosków o przyjęcie 

dzieci do instytucji 

wychowania 

przedszkolnego. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

strategiczna edukacja RPO 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

                                                 

95 The Science of Early Childhood Development (Center on the Developing Child, Harvard University, 2007 
96  Skill Formation and the Economics of Investing in Disadvantaged Children (Heckman, 2006) 
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4 

W regionie identyfikuje się niewystarczający 

stopień przystosowania miejsc 

przedszkolnych do potrzeb dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

tym z niepełnosprawnościami. Natomiast 

coraz częściej diagnozuje się u dzieci 

specjalne potrzeby edukacyjne. Zgodnie z 

planami Województwa Małopolskiego, 

większy nacisk w przyszłej perspektywie 

finansowej miałby zostać położony na 

działania związane z edukacją włączającą i 

zwiększenie udziału dzieci ze specjalnymi 

potrzebami w ogólnodostępnych 

przedszkolach.  

[s. 114 ] 

Zwiększenie nacisku na 

działania związane z 

edukacją włączającą 

oraz dostosowaniem 

przedszkoli 

ogólnodostępnych do 

potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościa

mi. 

IZ RPO 

Zwrócenie uwagi na 

bariery w dostępie 

do edukacji 

przedszkolnej dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi i próba ich 

niwelowania, np. w 

aspekcie 

architektonicznym – 

dostosowanie 

budynków do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

strategiczna edukacja RPO 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

5 

Pożądana jest kontynuacja wsparcia 

uczniów szczególnie uzdolnionych. Zaletą 

obecnego systemu jest przede wszystkim 

trafna diagnoza uczniów o wyjątkowych 

zdolnościach. Należałoby jednak 

zastanowić się nad przeformułowaniem 

obecnych założeń tak, aby wsparcie było 

bardziej przekrojowe i polegało na 

zajęciach międzyszkolnych lub 

realizowanych z udziałem innych instytucji, 

niż szkoła. 

[ss. 125 - 128] 

 

Kontynuacja 

diagnozowania i 

wspierania uczniów 

zdolnych. Rozważenie 

poszerzenia współpracy 

ze środowiskiem 

akademickim w tym 

zakresie.  

IZ RPO 

Dalsze wspieranie 

uczniów zdolnych w 

ramach RPO, z 

uwzględnieniem 

współpracy z 

uczelniami w formie 

ciągłej (nie tylko w 

ramach Letniej Szkoły 

Młodych Talentów), 

np., w formie zajęć 

organizowanych na 

uczelniach. Warto 

rozważyć także 

poszerzenie grupy 

docelowej 

odbiorców wsparcia, 

tj. uwzględnienie 

dzieci najmłodszych. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

strategiczna edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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6 

W badaniu wielokrotnie wskazywano na 

konieczność zwrócenia uwagi w przyszłej 

perspektywie finansowej na edukację 

zdalną. Przykładowo projekt „Małopolska 

chmura edukacyjna” obejmował 

prowadzenie wirtualnych zajęć przez 

pracowników uczelni wyższych dla uczniów 

szkół ponadpodstawowych, co oceniano 

bardzo dobrze, a nawet przyzwyczajało 

szkoły do funkcjonowania w „zdalnej 

rzeczywistości”, co było przydatne  w czasie 

pandemii. Sytuacje takie, jak wiosną br., jak i 

dynamicznie zmiany w świecie połączone z 

rozwojem technologii (i coraz większe na 

nich poleganie w różnych sferach życia) 

nasuwają konieczność wprowadzenia 

częściowego kształcenia zdalnego jako 

swoistego standardu edukacyjnego. 

[s. 131 ] 

Wsparcie działań z 

obszaru edukacji zdalnej 

w systemie kształcenia 

dzieci, młodzieży i 

dorosłych. 

 

MEN 

PARP 

IZ RPO 

 

Wspieranie projektów 

uwzględniających 

wykorzystanie 

nowoczesnych 

technologii / e-

uczenia się / 

rozwijających 

umiejętności 

cyfrowe. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

horyzontalna edukacja 

RPO; 

Odpowi

edniki 

obecny

ch PO 

KL, 

POWER 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

7 

W badaniu podkreślano wagę doskonalenia 

technik i metod zdalnego nauczania, jak 

również wsparcia umiejętności 

wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w szkoleniach i nauczaniu 

na odległość. [s. 187] Edukacja zdalna to 

proces, który aby przebiegał sprawnie wiąże 

się z wymogiem opracowania nowej 

metodyki nauczania, przystosowanej do 

nauki on-line. 

[s. 198 ] 

Wsparcie nauczycieli w 

zakresie rozwijania 

kompetencji cyfrowych i  

metodologii 

prowadzenia edukacji 

zdalnej. 

MEN 

IZ RPO 

 

Szkolenia, kursy, 

warsztaty dla 

nauczycieli w 

zakresie rozwijania 

kompetencji 

cyfrowych i  

metodologii 

prowadzenia 

edukacji zdalnej.   

Perspekty

wa 2021-

2027 

horyzontalna edukacja 

RPO; 

Odpowi

edniki 

obecny

ch PO 

KL, 

POWER 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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8 

W badaniu przypisywano szczególną 

wartość możliwości doświadczania przez 

młodzież kończącą szkołę podstawową 

realiów pracy w różnych zawodach (np. w 

formie 2-3 dniowych wizyt u pracodawcy, 

polegających głównie na obserwacji) na 

etapie wyboru ścieżki edukacyjno-

zawodowej. Wyjazdy studyjne mają 

zdaniem respondentów nieporównywalnie 

większą wartość w stosunku do zajęć z 

doradcą prowadzonych stacjonarnie, w 

szkołach. Podobnie jest z zapoznawaniem 

się z ofertą szkolnictwa przez uczniów, ten 

proces powinien bazować na realnych 

doświadczeniach. Na tę potrzebę 

odpowiada w dużej mierze organizowany w 

województwie małopolskim „Festiwal 

Zawodów”, w trakcie którego uczniowie 

mają możliwość zapoznać się z ofertą 

edukacyjną szkół w regionie oraz 

prezentacją poszczególnych 

przedsiębiorców. Jednak dobrym 

uzupełnieniem wydaje się być stworzenie 

możliwości kontaktu ucznia z pracodawcą 

nie tylko w formie targów, lecz także 

krótkiego, punktowego zetknięcia się ze 

środowiskiem pracy w danym zawodzie. 

[s. 142] 

Kontynuacja organizacji 

„Festiwalu Zawodów”. 

oraz zwrócenie uwagi 

na możliwości 

poszerzenia zakresu 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego na etapie 

szkoły podstawowej.  

 

 

IZ RPO 

W ramach działań z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego dla 

młodzieży kończącej 

szkołę podstawową, 

oprócz 

indywidualnego 

wsparcia poprzez 

osobę doradcy, 

zwrócenie uwagi na 

inne możliwe 

działania w tym 

zakresie. Podkreślenie 

możliwości odbycia 

wizyt studyjnych u 

pracodawców i na 

uczelniach.  

Rozważenie zmiany 

modelu 

uczestniczenia w 

Festiwalu Zawodów– 

poprzez realizację 

zaplanowanych 

wspólnie z doradcą 

”zadań” 

polegających np. na 

uzyskaniu 

odpowiedzi od 

przedstawicieli 

danych zawodów na 

przygotowany 

wcześniej zestaw 

pytań. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

operacyjna edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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9 

Efekty pracy CKZ-ów zostało dobrze 

ocenione przez badanych. Organizowane 

w ich ramach staże u pracodawców to 

szczególnie wartościowa forma kształcenia 

praktycznego Jednak pojawiają się pewne 

bariery zniechęcające pracodawców do 

przyjmowania uczniów na staże. Zdaniem 

badanych należy do nich przede wszystkim 

nadmierna biurokracja, liczna 

dokumentacja oraz niejasność w zasadach 

refundacji kosztów związanych np. z 

wyposażaniem stanowiska pracy. 

[s. 137] 

Kontynuacja tworzenia  

i rozwijania CKZ z 

jednoczesnym 

doprecyzowaniem 

zasad refundacji 

kosztów ponoszonych 

przez pracodawców. 

IZ RPO  

Doprecyzowanie 

zapisów dot. kosztów 

kwalifikowalnych. 

Dookreślenie zasad 

refundacji kosztów 

po stronie 

pracodawców 

związanych z 

organizacją staży.  

Perspekty

wa 2021-

2027 

operacyjna edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

10 

 

Odbiorcy wsparcia twierdzą, że mała jest 

wiedza w ich otoczeniu na temat możliwości 

uzyskania wsparcia osób dorosłych w 

zakresie 10.2.4 i 10.3 RPO WM. Informacje o 

tej formie wsparcia przekazywane są 

„pocztą pantoflową”. Warto/ zwrócić 

uwagę na fakt, że w przypadku osób z 

niepełnosprawnościami, forma 

przekazywania informacji o wsparciu 

kanałami „poczty pantoflowej” stanowi 

ryzyko, z uwagi na możliwe wysokie 

dotknięcie tych grup wykluczeniem 

społecznym. Rekomenduje się zatem 

zintensyfikowanie działań informacyjno-

promocyjnych dot. wsparcia osób 

dorosłych, szczególnie wśród osób z 

niepełnosprawnościami. 

Ponadto widoczne jest dużo większe 

zainteresowanie pakietem bonów dot. 

Rekomenduje się 

działania na rzecz 

zwiększenia 

świadomości dot. 

możliwości i znaczenia 

kształcenia z zakresu 

kompetencji ogólnych, 

w szczególności 

kierowanych dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

 

MEN 

IK UP 

IZ RPO 

IP RPO 

Działania 

informacyjno-

promocyjne w 

mediach 

społecznościowych 

nagłaśniające 

możliwość 

kształcenia osób 

dorosłych, kampania 

skierowana w 

szczególności do 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi. Podkreślenie 

możliwości 

zdobywania 

kompetencji 

ogólnych, 

umiejętności 

społecznych. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

Operacyjna 
Informacja i 

promocja 

RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w części 
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szkoleń zawodowych. Wpływa to na niższy 

poziom zainteresowania szkoleniami z 

zakresu kompetencji ogólnych, 

niedoceniane jest ich znaczenie w procesie 

długofalowego polepszania swojej sytuacji 

na rynku pracy. 

 [s. 204] 

 

11 

 

Identyfikuje się trudność w adekwatnym 

doborze wyboru placówki kształcenia 

zawodowego  u młodzieży z 

niepełnosprawnościami. Młodzież nie ma 

świadomości ścieżek edukacyjnych i kariery 

zawodowej w odniesieniu do swoich 

możliwości. 

[s. 202] 

Rozbudowanie 

wsparcia w zakresie 

doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla osób 

z 

niepełnosprawnościami.  

IZ RPO 

Wprowadzenie 

elementów 

specjalistycznego 

doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego na 

poziomie edukacji 

podstawowej dla 

osób ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi, w tym 

z 

niepełnosprawnościa

mi. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

Strategiczna Edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 

12 

Działanie 10.3 jest niewątpliwie 

instrumentem wsparcia o dużym 

oddziaływaniu, efektywnie wspierającym 

osoby znajdujące się w trudniej sytuacji na 

rynku pracy. Niemniej jednak zmiany 

wymaga określenie grona osób, które mają 

otrzymać wsparcie w przyszłej perspektywie. 

Stosowanie przyjętej definicji niskich 

kwalifikacji opartej jedynie na poziomie 

wykształcenia  nie wyodrębnia osób 

faktycznie znajdujących się w niekorzystnej 

Kontynuacja wsparcia 

pracujących osób 

dorosłych w zakresie 

podnoszenia 

kompetencji i 

kwalifikacji, w 

szczególności tych 

znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy. 

Rekomendujemy 

IZ RPO 

IK UP 

Uwzględnianie 

kontekstu – poziomu 

kwalifikacji 

kandydata w 

oparciu o 

dodatkowe 

wskaźniki, niż tylko 

samą definicję 

niskich kwalifikacji 

tożsamą z poziomem 

zdobytego 

Perspekty

wa 2021-

2027 

strategiczna Edukacja 

RPO 

WM 

 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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sytuacji na rynku pracy.  Wsparcie nie 

obejmuje np. najmłodszej grupy dorosłych 

którzy znajdują się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy, w tym młodych osób z wyższym 

wykształceniem znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji na rynku pracy np. w 

wyniku małego popytu na kwalifikacje, 

które zdobyli na ukończonych studiach.  

[s. 203] 

rozszerzenie katalogu 

takich osób i wyjście 

poza definicję niskich 

kwalifikacji przyjętą w 

dokumentach 

perspektywy 2014-2020. 

 

wykształcenia. 

Umożliwienie 

korzystania ze 

wsparcia w postaci 

bonów m.in. młodym 

osobom z 

wykształceniem 

wyższym. Stwarzanie 

możliwości szybkiego 

nabywania 

kwalifikacji, 

korzystania z 

elastycznych form 

doskonalenia, tak 

aby zwiększyć ich 

mobilność 

zawodową i 

adekwatność do 

potrzeb rynku. 

13 

W badaniu samorządowcy, dyrektorzy, 

nauczyciele wskazywali na duże nakłady 

pracy związane z prowadzeniem samych 

projektów (koordynacją projektów – ujętą w 

ramach kosztów pośrednich) oraz z 

prowadzeniem samych zajęć (koszty 

bezpośrednie).  Nauczyciele prowadzący 

zajęcia opłacani są wg. stawek 

wynikających z kart nauczyciela. Z 

perspektywy badanych są to 

niewystarczające środki za prowadzenie 

dodatkowych działań i są czynnikiem 

demotywującym. 

[s. 98] 

W sytuacji niemożliwości 

modyfikacji stawek 

nauczycielskich 

wynikających z kart 

nauczyciela oraz 

Ustawy Prawo 

oświatowe (Art. 16) na 

poziomie województwa  

rekomendujemy 

przekazanie tego 

wniosku do instytucji 

wyższego szczebla 

(MEN).  

Na poziomie 

wojewódzkim warto 

MEN 

IZ RPO  

Określanie stawki za 

prowadzenie zajęć w 

projekcie (np. 

ustalenie stawki za 

godzinę pracy w 

projekcie), co byłoby 

dla nauczycieli 

korzystniejsze.  

Lub 

Rozważenie innego 

możliwego sposobu 

gratyfikacji 

nauczycieli np. 

poprzez poszerzoną 

Perspekty

wa 2021-

2027 

operacyjna edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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Brak modyfikacji stawek dla nauczycieli 

może spowodować ryzyko realizacji 

przyszłych projektów. 

rozważyć inny sposób 

gratyfikacji pracy 

nauczycieli (także 

pozafinansowy). 

ofertę rozwoju 

zawodowego 

14 

Zmiany w strukturze wieku ludności będą 

miały istotne znaczenie dla wielu obszarów 

życia społecznego i gospodarczego, w tym 

dla edukacji. W tym zakresie szczególnie 

istotne jest dążenie do utrzymania 

kompetencji i aktualizacji wiedzy osób 

starszych. Jednym z wyzwań edukacyjnych 

w Małopolsce jest zmiana w podejściu do 

aktywności edukacyjnej seniorów. 

[s. 193 ] 

Podejmowanie działań 

mających na celu 

wydłużenie aktywności 

edukacyjnej „młodych 

seniorów”, co pozwoli 

na lepsze wykorzystanie 

ich potencjału.  

MEN 

IZ RPO 

IK UP 

Włączenie osób 65+ 

do katalogu 

odbiorców wsparcia 

w ramach w 

przyszłego 

instrumentu 

tożsamego z 10 Osią 

w świetle 

promowania trendu 

uczenia się przez 

całe życie. 

Podejmowanie 

działań 

promocyjnych 

dotyczących 

przedłużenia 

aktywności 

edukacyjnej 

młodszych seniorów 

oraz ich aktywności 

społecznej. 

Perspekty

wa 2021-

2027 

horyzontalna edukacja 

RPO; 

Odpowi

edniki 

obecny

ch PO 

KL, 

POWER 

 

15 

W wyniku dynamicznego postępu 

technologicznego rynek pracy stale ulega 

zmianie. Pojawiają się nowe stanowiska a 

niektóre istniejące okazują się zbędne. W 

związku z postępującymi zmianami 

opracowuje się kompetencji przyszłości, 

które będą pożądane przez pracodawców. 

Kluczowe znaczenie dla innowacyjności ma 

system edukacji, który powinien rozwijać u 

W przyszłej perspektywie 

finansowej większy 

nacisk powinien zostać 

położony na działania 

związane z 

kształtowaniem u 

uczniów kompetencji 

przyszłości 

obejmujących 

IZ RPO 

Uwzględnienie 

rozwijania 

kompetencji 

przyszłości w 

podejmowanych 

działaniach 

skierowanych do 

uczniów. Oferowane 

zajęcia dodatkowe 

Perspekty

wa 2021-

2027 

operacyjna edukacja 
RPO 

WM 

Rekomendacja 

zatwierdzona 

w całości 
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młodych ludzi kompetencje, pozwalające 

im skutecznie działać - w życiu prywatnym, 

na rynku pracy i w sferze aktywności 

społecznej, ale także uzmysłowić uczniom 

potrzebę ciągłego uczenia się (przez całe 

życie).  

[s. 199] 

umiejętności 

poznawcze, 

umiejętności społeczne 

oraz umiejętności 

techniczne.  

 

powinny być 

prowadzone w 

formie wymagającej 

większego 

zaangażowania 

uczniów (m.in. 

dyskusje na różne 

tematy, praca w 

grupach). 



 

 

 

6. ZESTAWIENIE ŹRÓDEŁ, BAZ DANYCH, RAPORTÓW UŻYWANYCH W 

ANALIZACH 

Barometr zawodów 2020. Raport podsumowujący badanie w województwie 

małopolskim. 

Barometr zawodów 

BDL GUS 

Centralna Komisja Egzaminacyjna 

Kierunek Kariera  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 

Przystanek-przedszkolak 

SIO - stan na dzień 30.09.2013 r dla roku szkolnego 2013/2014 oraz na dzień 30.09.2018 

r. dla roku szkolnego 2018/2019 

SL2014 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 

Wykazy Zakładów Pracy Chronionej i Zakładów Aktywności Zawodowej 

  

https://barometrzawodow.pl/
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/
https://cke.gov.pl/
https://kierunek.pociagdokariery.pl/
http://www.oke.krakow.pl/inf/
http://www.przystanek-przedszkolak.pl/projekty_ue_przystanek/
https://cie.men.gov.pl/
https://cie.men.gov.pl/
https://www.malopolska.pl/
https://bip.malopolska.pl/
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